
  1 

      26 квітня 2013 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Трансляції TVi призупинено після приходу нового керівництва, яке чинить 
перепони журналістам 

 
Англійська версія http://en.rsf.org/ukraine-tvi-s-broadcasts-suspended-after-26-04-
2013,44429.html 
 
  
Репортери без кордонів засуджують раптову зміну керівництва опозиційного 
телеканалу TVi, про яку оголосили три дні тому, і з тривогою дізналися, що, в 
результаті внутрішніх суперечок, мовлення телеканалу було призупинене. 
 
"Ми вважаємо негідним жахливе поводження нового керівництва з журналістами 
незалежної телекомпанії, і ми настійно закликаємо його визнати нову профспілку 
журналістів TVi, і задовільнити її вимоги," заявляють Репортери без кордонів. 
«Ці вимоги полягають у наданні інформації, яка б дозволили ідентифікувати нових 
власників телеканалу, відновленні колишнього розкладу програм, та анулюванні 
необґрунтованого звільнення одного з журналістів. 
 
"Ми також закликаємо нове керівництво не намагатися розділити колектив телеканалу, 
використовуючи особисті суперечки, і гарантувати редакційну незалежність 
журналістських розслідувань та служби новин телеканалу". 
 
«Репортери без кордонів» наголошують: "Ми стурбовані відсутністю фінансової 
прозорості стосовно певних власників ЗМІ в Україні, і збільшенням концентрації 
власності в руках небагатьох людей, ставить під загрозу різноманітність новин та 
інформації." 
 
Прес-служба TVI оголосила про зміни в джерелах фінансування телеканалу та 
призначення нового вищого керівництва 23 квітня. 
 
Нове керівництво заявило, що Олександр Альтман, американський бізнесмен 
українського походження, в законному порядку отримав контрольний пакет акцій, 
замінивши Костянтина Кагаловського, британського громадянина російського 
походження і колишнього акціонера російської нафтової компанії ЮКОС, який 
заснував TVi разом з російським олігархом Володимиром Гусинським. 
 
Було також оголошено, що Артем Шевченко, один з провідних ведучих телеканалу, 
замінив Наталку Катеринчук в якості генерального директора. Колишнє керівництво 
назвало ці події «рейдерським захопленням». 
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Альтман і Шевченко, як повідомляється, описали ці зміни як єдиний спосіб запобігти 
продажу телеканалу сторонам, близьким до влади. Завдяки ним, телеканал буде 
"залишатись поза контролем будь-якої політичної групи або бізнес-групі, або 
нинішнього уряду", і продовжуватиме бути "об'єктивним джерелом новин." 
 
Журналістам телеканалу було відмовлено в доступі у свій офіс 23 квітня, Шевченко 
скасував плани транслювати дебати, в яких різні сторони суперечки пояснити б свою 
позицію. Після прийняття цього рішення, майже всі журналісти оголосили страйк. 
Альтман все ще не оприлюднив своєї бізнес-стратегії для телеканалу, не пояснив які 
кроки дозволять здійснення трансляції сигналу в національних мережах телевізійного 
мовлення в найближчому майбутньому. 
 
Жодної інформації про людей, які стоять за Альтманом, не було надано ні Шевченком, 
ні Миколою Княжицьким, колишнім генеральним директором TVi, який зараз є 
депутатом від парламентської опозиції, і членом комітету ВР з питань свободи слова. 
 
Один з провідних журналістів TVi Мустафа Найєм заявив «Репортерам без кордонів» 
про свою стурбованість можливою причетністю влади до поглинання телеканалу. "Ми 
хочемо знати, що відбувається насправді, чому не відреагували правоохоронні органи", 
сказав він. "На даний момент, призупинення мовлення, здається, не стурбувало нікого", 
- сказав він. 
 
TVi  вважається одним з двох телеканалів в Україні, які є близькими до опозиції. У 
2010 році суд позбавив телеканал наземних частот в результаті позову, 
поданого Inter Media Group. 
Торік, TVi був предметом податкової перевірки, крім того, багато кабельних операторів 
були змушені відмовитися від передачі його сигналу, внаслідок чого він втратив 
приблизно третину своїх глядачів. 
 
В 2013 році, Україна впала на 10 позицій у Всесвітньому індексі свободи слова від 
Репортерів без кордонів, і в даний час займає 126-е місце з 179 країн. 
 
 
REPORTERS WITHOUT BORDERS |  
REPORTERS SANS FRONTIÈRES |  
РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ 
 
«Репортеры без границ» — это международная неправительственная организация 
защиты свободы информации в мире. Она базируется в Париже и располагает более 
чем 150 корреспондентами по всему миру.  
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