
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕЛЕКАНАЛУ «ДОМ» У КВІТНІ 2021 РОКУ 

 

Упродовж квітня Росія збільшила кількість військ біля українського кордону та 

в Криму, що сприяло черговому колу напруги між двома державами. Розуміючи 

надзвичайну важливість обізнаності в цих подіях та розуміння процесів для 

аудиторій ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», інформаційні 

канали ДП постійно збільшували кількість та якість висвітлення можливих 

наслідків ескалації конфлікту, надаючи аудиторії безцінну інформацію та 

глибокий різнобічний аналіз.  

  

Офіційну позицію України та перебіг конфлікту аудиторії (включаючи 

мешканців ТОТ) в ефірі телеканалу «Дом» роз’яснювали посадовці 

(представники Офісу президента України та уряду, народні депутати, члени ТКГ, 

голови Донецької та Херсонської ОДА) та військові. Окремі програми та сюжети 

були присвячені подіям, пов’язаним із ескалацією в Росії та ТОТ Донбасу й 

Криму. Детально демонструвались та аналізувались позиції країн-партнерів 

щодо ескалації конфлікту. Журналісти проєктів ДП широко висвітлювали події 

та настрої українців у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. 

  

Тема активізації Росії вздовж українського кордону та у Криму в квітні була в 

фокусі постійної уваги президента України Володимира Зеленського. 12 одиниць 

контенту ДП, присвяченого цій темі, містили висвітлення позиції президента та 

поширення її для аудиторії. 

  

Випуски щоденної програми «На самом деле», присвячені врегулюванню 

конфлікту, мають понад 40 тис. переглядів, 440 реакцій, 130 коментарів. 

Тематичні програми («Украина», «Мир», «Донбасс», «Крым», «Россия») 

включали контент, створений журналістами на ТОТ, аналіз вітчизняних та 

іноземних експертів щодо нарощування військових, висвітлення підготовки 

України до можливого збільшення російської агресії, подій вздовж лінії 

розмежування, в Росії та країнах-партнерах. 

  

Журналісти телеканалу «Дом» також працювали на непідконтрольних територіях 

Донбасу та в Криму та інформували аудиторію щодо настроїв мешканців ТОТ 

про події, ініційовані представниками НЗФ та окупаційної адміністрації Криму, 

тощо. 

  

Спікери програми «Взгляд с Банковой» – Леонід Кравчук, голова української 

делегації в Тристоронній контактній групі, та Юлія Мендель – на той час 

прессекретарка президента України, відповідали на питання аудиторії 

(включаючи мешканців ТОТ) щодо ескалації конфлікту та роз’яснювали 



офіційну позицію України. Програми отримали понад 40 тис. переглядів, 3 400 

реакцій, 905 коментарів. 

  

Враховуючи велике значення, яке надає Росія дезінформаційним кампаніям 

проти України під час воєнного конфлікту, ДП створює програму «Давайте 

проверим», а також працює в цьому напрямі в межах інших проєктів. Всього в 

квітні програми та репортажі, присвячені цій темі, мали майже 30 тис. переглядів. 

  

Для аудиторії, яка потребує швидких відповідей на свої запитання та оперативної 

інформації щодо перебігу ескалації конфлікту, було підготовлено низку сюжетів, 

які виходили в межах щоденних випусків новин, а також як окремі сюжети 

(всього – 74 інформаційні повідомлення, сюжети та репортажі).  

  

Таку різноманітність форматів та максимально широке охоплення ми вважаємо 

вкрай важливим для цільових аудиторій проєктів ДП, адже в такий складний 

період було критично важливо не допустити маніпуляцій та залякувань з боку 

політичних гравців як всередині країни, так і за її межами, а також 

продемонструвати готовність України та країн-партнерів оперативно 

відреагувати на агресію Росії. 

 

Зважаючи на активізацію дій Росії щодо дискредитації України серед мешканців 

та інфлюєнсерів ТОТ та країн-партнерів, ДП було ініційовано дискусію «Як 

розповісти світу та тимчасово окупованим територіям правду про Україну?» від 

Комісії журналістської етики, в якій взяли участь експерти, представники медіа 

та громадянського суспільства. 

  

Всього в квітні було створено 105 одиниць контенту, присвяченого 

врегулюванню конфлікту, який отримав 251 тис. переглядів, 8 000 реакцій, 2 330 

коментарів. 

  

Згідно з дослідженнями, тематика Криму взагалі практично відсутня  в 

українському інформаційному порядку денному. Такий дисбаланс створює 

інформаційний та комунікаційний вакуум навколо подій в Криму, що видається 

критичним, особливо під час ескалації конфлікту. В квітні спостерігалася також 

активізація порушень прав людини з боку Росії в Криму, а також черговий наступ 

на свободу слова. Проєкти ДП «Кримський блог» і «На самом деле: Крым» та 

інші програми максимально широко висвітлювали ці теми із залученням 

посадовців, правозахисників, представників відповідних груп. Всього було 

створено 35 одиниць контенту про події в Криму, 13 з яких присвячені 

порушенню прав людини (140 тис. переглядів, 2 200 реакцій, 770 коментарів). 

Така зацікавленість та активність аудиторії свідчить про важливість подібних 

проєктів для українського інформаційного середовища та затребуваність їх у 



аудиторії. Команда ДП й надалі відслідковуватиме та широко висвітлюватиме 

тему порушення прав людини на ТОТ України. 

  

Інша важлива тема – пандемія коронавірусу та вакцинація. У квітні український 

уряд доклав багато зусиль для стабілізації ситуації в цьому напрямі, проте процес 

потребує активного висвітлення та роз’яснення для аудиторії. Журналістами ДП 

було створено 54 одиниці контенту, присвяченого вакцинації та перебігу 

пандемії, який отримав майже 100 тисяч переглядів, 2 800 реакцій, 564 коментарі.  

  

Важливою подією для розвитку проєктів ДП та посилення комунікації з 

аудиторією (включаючи мешканців ТОТ), вважаємо початок роботи першої 

телевізійної студії-бюро телеканалу «Дом» на сході України в Краматорську. 

Всього в квітні в краматорській студії було створено 22 одиниці контенту (60 

тисяч переглядів, 800 реакцій, 200 коментарів) із запрошенням місцевих 

посадовців, військових, представників українських та закордонних організацій, 

громадянського суспільства, тощо. Активна робота студії дозволить налагодити 

комунікацію та співпрацю посадовців і представників громадянського 

суспільства з місцевою аудиторією (включаючи мешканців ТОТ), а також 

збільшити кількість та якість інформаційних повідомлень із зони проведення 

ООС. 

 


