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Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення 
України» діє відповідно до Закону України «Про систему 
іномовлення України» відповідно до ст.2 п. 2–3, метою якого 
заявлено «захист національних інтересів України за кордоном, 
формування та підтримання позитивного іміджу України у світі 
шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події 
в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію 
держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування».  

До складу «МПІУ» входить телеканал FREEДОМ, який є 
російськомовним українським іномовленням для аудиторій за 
кордонами нашої країни і просуває цінності демократії, вільного 
суспільства через якісний журналістський контент під логотипом, 
який уособлює в собі саму суть України, Європи та всіх вільних 
людей світу. 

ВСТУП

Саме на території України відбувається боротьба за свободу 
всієї цивілізації, що і дає нам привід назвати державний канал 
іномовлення для закордонних аудиторій найзрозумілішим і 
найпростішим словом для мільярдів людей. Україна є прикладом 
боротьби за цінності свободи — пояснити це і має державне 
іномовлення.  

Слово «свобода» різними мовами відтепер є синонімом героїчної 
боротьби мільйонів громадян та громадянок як України, так і 
країн-союзниць за демократію, права людини, верховенство 
принципів рівності проти авторитаризму, диктатури та узурпації 
влади. Назва іномовлення — це відображення українського 
лідерства у питаннях захисту цивілізації від варварства 
путінського або інших тоталітарних режимів.



Телеканал іномовлення FREEДОМ у 2022 році активно представлений в усіх популярних діджитал-платформах світу, зокрема YouTube, 
Facebook, Telegram, Twitter, TikTok та інших, де чітко потрапляє в пріоритетну цільову аудиторію.
Загалом, у 2022 році контент каналу FREEДОМ у діджитал-платформах ДП «МПІУ» здобув понад 875 млн переглядів!

Розділ

1 Кількісні показники 

Приклади по платформах:

Загалом контент ДП «МПІУ» 
лише на своїх каналах              

в YouTube (січень-вересень 
2022 року) здобув близько

250 млн 
переглядів.

Понад 200 млн переглядів 
— на базовому каналі в You-

Tube FREEДОМ (488 тис.  
підписників) — здійснюються 

прямі трансляції ефіру, 
а також публікуються окремі 

цитати, сюжети 
та звернення.

Загалом контент ДП «МПІУ» 
на своїх акаунтах в Facebook 
(січень-вересень 2022 року) 

здобув понад 

340 млн 
переглядів.

Відео потрапляли в 
рекомендації та здобували 
тисячі репостів та десятки 
тисяч коментарів, зокрема 
аудиторії з РФ, Казахстану, 

Білорусі та ін.

З 15 травня розпочав 
роботу Telegram-канал 

FREEДОМ (21,5 тис. 
підписників). 

Лише за 4 місяці роботи 
канал здобув понад 

30 млн 
охоплення.

Загалом контент ДП «МПІУ» 
на своїх двох акаунтах 

в Telegram  
(січень-вересень 2022 

року) здобув понад 

70 млн 
переглядів.

Ексклюзивні відео FREEДОМ, опубліковані на своїх 
акаунтах, викачувалися і з нашим логотипом масово 

поширювалися в російських, білоруських та анонімних 
Telegram-каналах з ТОТ України.

 Лише у зафіксованих нами випадках цей контент                
в Telegram отримав близько 100 млн переглядів.

YOUTUBE FACEBOOK TELEGRAM 



Аудиторія РФ з початком активної фази війни щомісяця 
збільшується. Канал став надійним джерелом інформації для 
громадян РФ. Разом з тим, кількість глядачів з України системно 
зменшується.

Розділ

2 Якісні показники

Звернення президента України Володимира Зеленського, 
сюжети та інтерв’ю телеканалу регулярно отримують мільйонні 
перегляди та потрапляють в тренди YouTube в РФ та Казахстані. В 
окремих відео аудиторія РФ — 75-79%.

Цільова аудиторія каналу FREEДОМ в YouTube, %

Росія 57,8 Україна 10

           Казахстан 7,5

           Білорусь 3,2

         Німеччина 3

Узбекистан, США, Молдова, Киргизстан, 
Латвія, Литва, Ізраїль, Азербайджан, 
Грузія, Польща, Таджикистан, Італія, 
Вірменія, Велика Британія, Чехія

Італія, Україна,
Росія, Литва, 
Молдова.

Стать, %

Аудиторія в Facebook, % Серед топкраїн:

Вік, %
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Редакторська група телеканалу складається з   
досвідчених та відомих журналістів, медіа-експертів. 

Робота групи будується за трьома основними напрямами: 
• моніторинг та оцінка реакцій на ситуації (чергування 24/7), 
• збір та виготовлення контенту відповідно до поточних потреб 

аудиторії, 
• розповсюдження контенту та залучення нових аудиторій до 

сервісів підприємства.

Основна мета редакторської групи під час планування та 
виробництва контенту — отримати підвищену (у порівнянні 
з медіа країни-агресора) кількість охоплень аудиторії 
проукраїнськими (відповідно за Закону України) наративами в 
середовищі тотального панування антиукраїнських наративів 
(російськомовне поле). 
Щотижня редакторська група звітує про цю роботу в 
спеціалізованій розсилці (приклад: https://freedomweekly.sub-
stack.com/p/freeom-weekly-newsletter-10)  

Розділ

3 Методологія редакторської роботи — 
вплив на громадську думку в Росії, координація 
із аналітичними центрами

Редакторська група щодня спирається в своїй роботі на дані 
власних моніторингів, а також Центру стратегічних комунікацій 
МКІП, групи експертів Ukraine War Disinfo Working Group (група 
складається з 10 аналітичних центрів, що працюють в режимі 
нон-стоп для відстеження російської пропаганди у 11 країнах, 
пов’язаних з війною в Україні, що створений Zinc Network), 
Інституту майбутнього, стартап Let’s Data та інші. 

На підприємстві створено механізм, який дозволяє у режимі 
реального часу відстежувати будь-яку тему в інформаційному 
просторі в понад 60 країнах (країни присутності телеканалу 
та розповсюдження російської мови) та соціальних мережах 
українською, російською та англійською мовами. 

Тема формується за допомогою експертних запитів — відповідних 
ключових слів. 

https://freedomweekly.substack.com/p/freeom-weekly-newsletter-10
https://freedomweekly.substack.com/p/freeom-weekly-newsletter-10


Оновлення інформації у базах даних здійснюється кожні 15 
хвилин. Раз на добу для редакторської групи здійснюється 
формування звіту по обраним темам для веб-сайтів та 
соціальних мереж, зокрема джерел — сайтів РФ.  

За допомогою елементів штучного інтелекту, зокрема машинного 
навчання, автоматизований звіт представляє наявність 
інформаційних операцій, аналітичні показники інформаційних 
потоків для кожної теми та узагальнені сюжети теми кожної доби. 

Також для кожного запиту обчислюється і надається інформація 
щодо редакційної політики джерел, їхньої унікальності та 
оновленості, форм власності, класифікації за типом контенту.  

Зведена таблиця за 18 темами (серед яких, наприклад, «вплив 
санкцій») узагальнює 34 дослідження (деякі теми розглядаються 
окремо для РФ, Білорусі, англомовних джерел окремих країн, 
соціальних мереж). 

Узагальнення представляє собою набір показників та їх змін за 
добу, за тиждень і місяць. 

Кожна тема у звіті для редакторських груп представлена топ-
5 сюжетів минулої доби (заголовок та анотація), кількістю 
їхнього розповсюдження, першоджерелами, топ-20 сайтів, що 
розповсюджували ці сюжети. 

Завдяки злагодженим діям редакторської групи 
держпідприємства з українськими аналітиками та західними 
аналітичними центрами це скорочує час журналістів щодо 
рутинної обробки даних та надає якісні та кількісні показники 
для підвищення ситуаційної обізнаності за обраними темами та 
дозволяє видати більш якісний контент (про що і свідчать кількісні 
показники, а також якісний вплив роботи каналу (див. розділ 
«Цитати про нас»).

Методологія редакторської роботи — вплив на громадську думку в Росії, 
координація із аналітичними центрами
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Телеканал FREEДОМ 
розповсюджується засобами 
супутникового зв’язку, зокрема через 
супутники: Hot Bird 13C, Türksat 3A, Az-
erspace 2/Intelsat 38, Hellas Sat 3, Bul-
gariaSat 1, Thor 5, що робить доступним 
телеканал в усій Європі (включно з 
європейською частиною РФ), Середній 
Азії, в Північній Африці та на Близькому 
Сході.

Розділ

4 Покриття

За приблизними підрахунками, 
телевізійна аудиторія телеканалу 
іномовлення України FREEДОМ 
наразі становить понад 80 млн 
домогосподарств.

Також FREEДОМ присутній у понад 700 кабельних, 
DTH, IPTV мережах у в таких країнах: Австрія, 
Азербайджан, Бангладеш, Болгарія, Боснія та 
Герцеговина, Ватикан, Вірменія, Німеччина, 
Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індонезія, 
Іспанія, Італія, Канада, Киргизстан, Латвія, Литва, 
Малайзія, Молдова, Монголія, Нідерланди, 
Норвегія, ОАЕ, Північна Македонія, Польща, 
Португалія, Сан-Марино, Сербія, Словаччина, 
Словенія, США, Таїланд, Туреччина, Фінляндія, 
Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція, 
— а також в пакетах 10 ОТТ-платформ, які 
здійснюють транскордонне надання телевізійних 
послуг.



З метою заблокування поширення правдивої інформації 
про війну в Україні для російськомовної аудиторії, мовлення 
телеканалу FREEДOM у Росії заборонено держорганами.
 
Канал FREEДОМ (сайт uatv.ua) було повністю заблоковано на 
території РФ з 1 березня 2022 року (держорган, що наклав санкцію, 
– Генпрокуратура РФ).
 
Разом з тим веб-портал упродовж 2022 року піддавався 8 
потужним DDoS-атакам та 2 спробам злому.
 
Однак, сайт продовжує працювати (оновлюється російською, 
англійською та українською мовами). Його користувачами є 
представники практично всіх країн світу, зокрема РФ.

Розділ

5 Реагування на кібер атаки 

Крім того, FREEДОМ запустив вебагрегатор tvfreedom.io, на 
якому оперативно оновлюється найважливіша інформація з усіх 
діджитал-платформ та вебресурсів підприємства.

Сайт каналу «Дом» (kanaldom.tv), який також входить до ДП 
«МПІУ», заблокований на території РФ. З початку року держоргани 
РФ блокували вебресурс 6 разів. Було зафіксовано 2 спроби 
злому та 6 DDoS-атак.

Після протиправного втручання в роботу інформаційно-технічної 
інфраструктури, з консультаційною допомогою фахівців Центру 
контррозвідки у сфері кібербезпеки СБУ виконана повна 
перебудова ІТІ, впроваджуються системи комплексного ІТ 
захисту, що направлені на виключення можливості втручання 
третіх осіб у роботу інформаційно-технічної інфраструктури 
Підприємства.

http://uatv.ua
http://tvfreedom.io
http://kanaldom.tv


Телеканал FREEДОМ — це єдиний російськомовний телеканал 
новин України, який будується за принципом інформаційного 
марафону. Основу мовлення становить 17-годинний 
інформаційний щоденний марафон. Контент телеканалу 
FREEДОМ допомагають сформувати провідні українські 
медіагрупи: StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup та 
безпосередньо ДП «Мультимедійна платформа іномовлення 
України». Основна тема щоденного мовлення — правда про війну 
Росії проти України. Постійні гості марафону:

• Українські офіційні особи, експерти, відомі в Росії лідери 
думок та зірки.

• Російські опозиційні політики, експерти, науковці, зірки, 
журналісти та лідери думок, які відкрито засудили війну в 
Україні.

• Відомі прозахідні лідери думок із пострадянських країн та 
країн Східної Європи.

• Західні експерти: RAND Corporation, Atlantic Council, 
співробітники західних та міжнародних аналітичних центрів, 
університетів, організацій.

Розділ

6 Співпраця з незалежними ньюзрумами — 
обмін контентом, проведення спільних заходів, 
спільна регуляція  

Окрім новинного контенту, присутні постійні проєкти, створені 
ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», а також 
партнерами:

• «Люди доброї волі» — аналітичні інтерв’ю Сакена Аймурзаєва. 
• «Антизомбі» та «Громадянська оборона» — розвінчання міфів 

російської пропаганди. 
• «Історії війни» — справжні історії цивільних, які постраждали 

від війни. 
• «Історичні факти» — розвінчання міфів української історії, 

створених радянською пропагандою. 
• «Дивіться самі» — огляд міжнародних подій та вплив війни на 

них. 
• «Ваші гроші» — реальне становище російської економіки та 

вплив західних санкцій. 
• Також є проєкти «Винуватці війни» та «Останній день 

диктатора», «Давайте перевіримо» та розслідування FREEДОМ.



Співпраця з незалежними ньюзрумами — обмін контентом, 
проведення спільних заходів, спільна регуляція  
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В ефір телеканалу FREEДОМ постійно виходять документальні 
фільми, що яскраво демонструють всі воєнні злочини росіян в 
Україні: «Маріуполь. Хроніки пекла», «Маріуполь... Поза зоною», 
«Маріуполь. Реконструкція», «Херсон. Тихий терор», «Чат війни. 
Мощун» та інші. 

Завдяки тісній співпраці з Американським агентством 
глобальних медіа телеканал FREEДОМ майже щодня демонструє 
документальні проєкти телеканалу «Настоящее время». 

Серед них — відомий документальний фільм російського 
журналіста Андрія Лошака «Разрыв связей», цикли проєктів 
#ВУкраине, «Реальное кино с В. Манским», «Перекресток», 
«Признаки жизни», «Опасное соседство», «Балтия». Всі ці фільми — 
це щоденна гостра реакція на події в Україні та їхній вплив на світ. 

Канал безкоштовно надає контент власного виробництва за 
запитами колег. 



Розділ

7 Покриття проукраїнськими наративами іншими 
мовами та медіаможливостями ДП «МПІУ»

Контент телеканалу FREEДОМ великою популярністю користується серед іноземної аудиторії, зокрема людей, які 
володіють англійською та арабською мовами і хочуть знати правду про війну в Україні.

FREEДОМ на платформах англійською та арабською мовами за 2022 рік.

155 млн переглядів.     

Підписників — 337 тис. осіб.

12,8 млн переглядів.

Підписників — 95 тис. людей

18,5 млн переглядів.

Підписників — 12,8 тис.

YouTube UA English
2022 рік (січень-вересень)

Facebook UA English
2022 рік (січень-вересень)

Twitter UA English

Цільова аудиторія каналу в YouTube,%

США      32,1%
Велика Британія 10,5% 
Канада    7%
Філіппіни   5 %
Німеччина   4,2 %

Далі йдуть: Австрія, Індія, Швеція, Нідерланди, 
Південно-Африканська Республіка



Покриття проукраїнськими наративами іншими мовами 
та медіаможливостями ДП «МПІУ»

7

Контент ДП «МПІУ» англійською та арабською 
мовами у 2022 році на наших діджитал-
платформах отримав понад 

205 млн переглядів.

Щодо обрання тем та порядку денного для 
англомовної та арабської редакцій дивіться 
розділ. 

11 млн переглядів.     

Підписників — 178 тис. осіб.

9,3 млн переглядів.

Підписників — 237 тис. людей

YouTube UA Arabic
2022 рік (січень-вересень)

Facebook UA Arabic
2022 рік (січень-вересень)

Цільова аудиторія каналу в YouTube,%

Алжир     16,4
Марокко    15,5 
Ірак      11,4
Саудівська Аравія 8,3 
Єгипет     6,9

Далі йдуть: Сирія, Ємен, Ліван, Туреччина, Туніс. 



Цитати про нас в Росії, Білорусі, Азербайджані, 
Грузії, Вірменії, Казахстані, Ізраїлі

РОСІЯ

Телеканал Дождь        Посилання: 1 

«Телеканал FREEДOM працює грамотно та оперативно», — 
така оцінка прозвучала в Росії на пропутінському Східному 
економічному форумі. Сказала про це Марія Солов’єнко, 
головна редакторка видання «Народне віче», яка, судячи з її 
публічних висловлювань, сама займає антиукраїнську позицію. 
Також вона просила «розібратися» із журналістами телеканалу. 
Присутня на зустрічі представниця МЗС РФ Марія Захарова 
заявила, що канал FREEДOM у Росії перебуває у полі уваги 
«спеціалізованих відомств».

BezFormata, Lenta.ru, Кавказ.Реалии,    Посилання: 1  2  3  4
Коммерсант, Росбалт, Политика сегодня  

Інтерв’ю грузинської депутатки Нони Мамулашвілі в ефірі каналу 
FREEДОМ

Опозиційна депутатка Нона Мамулашвілі в ефірі українського 
телеканалу FREEДОМ заявила, що Грузія може закрити кордон для 
чоловіків із російським громадянством із понеділка, 26 вересня.

Розділ
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BBC News | Русская служба      Посилання: 1

Як заявив в ефірі каналу FREEДOM голова Луганської військової 
адміністрації Сергій Гайдай, російські військові, що опинились у 
Лиманському котлі, запросили у командування дозволи на вихід, 
але їм було відмовлено.

Канал Россия 1         Посилання: 1

Є канал FREEДОМ, де розмовляють лише російською мовою

Вакаров Василь, російський пропагандист із команди Соловйова.

БІЛОРУСЬ

Telegraf.news          Посилання: 1

Підсумки роботи FREEДОМ за перші пів року: міста РФ лідирують за 
переглядом телеканалу

За шість місяців сумарна кількість переглядів контенту 
російськомовного інформаційного марафону FREEДОМ досягла 3,5 
млрд переглядів у соціальних мережах. Топ-5 міст за переглядами: 
Москва, Санкт-Петербург, Київ, Сочі та Краснодар. Окрім РФ, відео 
FREEДОМ періодично потрапляють в тренди Казахстану.

https://youtu.be/WpZCT0LEAY0?t=188
https://lenta.ru/news/2022/09/26/granitsa_nepropysk/
https://www.kommersant.ru/doc/5581333?from=top_main_2
https://www.kavkazr.com/a/ya-etoy-strane-nichego-ne-dolzhen-tysyachi-rossiyan-stoyat-v-ocheredi-na-granitse-s-gruziey/32052354.html
https://moskva.bezformata.com/listnews/mamulashvili-nazvala-datu-zakritiya/109753497/
https://t.me/bbcrussian/35499
https://videostorage1.looqme.io/storage_tv/Russia_1/2022-09-09/Russia_1-2022-09-09T15:29:00+03:00-2022-09-09T15:31:00+03:00.mp4
https://telegraf.news/world-news/goroda-rf-lidirujut-po-prosmotru-ukrainskogo-telekanala-freedom/


UDF.BY, «Салiдарнасць»       Посилання: 1  2

Публіцист Віктор Шендерович про війну в ефірі каналу FREEДОМ

Відомий письменник і публіцист Віктор Шендерович — про те, як війна 
в Росії вийшла з телевізора, і що показав «казус Пугачової».
— Те, що вони зачепили чоловіка Пугачової, їм дорого обійдеться, — 
коментує Віктор Шендерович на каналі FREEДOM. — Тому що Пугачова 
— це наша скріпа. Саме вона, а ніяке там православ’я, і ніяка ні 
імперія.

Хартыя’97           Посилання: 1

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі каналу FREEДОМ 
розповів про ситуацію на фронті

Відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не 
призведе до того, що росіяни перестануть обстрілювати зі своєї 
території міста України.
Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 
телеканалу FREEДOM.
 

Хартыя’97           Посилання: 1  2  3  4  5  6  7

Аналітика від військово-політичного оглядача Олександра 
Коваленка в ефірі FREEДОМ

Про ситуацію в Харківській області в ефірі проєкту FREEДOM 

розповів військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» 
Олександр Коваленко, повідомляє УНІАН. «Це повноцінна втеча 
(окупантів). За кількістю техніки, яку залишили російські підрозділи, 
можна сказати, що відбувалося все хаотично. Особливо ми бачимо 
велику кількість техніки гусеничного типу, оскільки на ній незручно 
тікати», — наголосив він.

Хартыя’97, МойBY        Посилання: 1  2

Коментар Михайла Подоляка щодо звільнення тимчасово 
окупованих територій України в ефірі телемарафону FREEДОМ

Усі окуповані Росією території України, включаючи півострів Крим, 
звільнятимуться у будь-який спосіб Збройними силами. Про це 
заявив радник керівника Офісу президента України Михайло 
Подоляк в ефірі FREEДОМ. 
 

Хартыя’97, МойBY        Посилання: 1

Експерти аналізують воєнні злочини армії РФ в ефірі телемарафону 
FREEДОМ

Про те, що багато воєнних злочинців ліквідовано в Україні, розбовкав 
військовий медик із Хабаровська Олексій Асташев. На загальний 
огляд він виставив фото стенду військової частини, на ньому імена 
та прізвища 44 військових, які нагороджені посмертно орденом 
мужності за війну в Україні. Про це йдеться у сюжеті проєкту 
FREEДОМ.
 

Цитати про нас в Росії, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, 
Казахстані, Ізраїлі
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https://udf.name/news/sobytie/247993-shenderovich-vojnu-nevozmozhno-vyigrat-rabami-vojnu-vyigryvajut-svobodnye-ljudi-i-jeto-dokazano-v-istorii-mnogokratno.html
https://gazetaby.com/post/shenderovich-vojnu-nevozmozhno-vyigrat-rabami-vojn/187487/
https://charter97.org/ru/news/2022/9/19/516308/
https://charter97.org/ru/news/2022/6/30/504587/
https://charter97.org/ru/news/2022/7/9/505971/
https://charter97.org/ru/news/2022/7/12/506337/
https://charter97.org/ru/news/2022/8/10/510693/
https://charter97.org/ru/news/2022/8/11/510827/
https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511104/
https://charter97.org/ru/news/2022/9/12/515340/ 
https://charter97.org/ru/news/2022/9/1/513834/
https://www.moyby.com/news/496220/
https://charter97.org/ru/news/2022/8/16/511475/


МойBY            Посилання: 1

Російський журналіст Тимур Олевський в ефірі телемарафону 
FREEДОМ

«У Росії батьки військовослужбовця, який вирушив воювати 
до України, поховали чуже тіло, щоб отримати виплати за 
його «загибель». Коли ж син знайшовся в полоні в Україні, вони 
відмовилися вживати будь-яких дій щодо його повернення додому, 
щоб не повертати отримані гроші». Про це в ефірі марафону 
FREEДОМ розповів російський журналіст Тимур Олевський.

АЗЕРБАЙДЖАН

Радио «Эхо Кавказа», Haqqin.az, «Зеркало» Посилання: 1  2  3

Інтерв’ю грузинської депутатки Нони Мамулашвілі в ефірі каналу 
FREEДОМ

Опозиційна депутатка Нона Мамулашвілі в ефірі українського 
телеканалу FREEДОМ заявила, що Грузія може закрити кордон для 
чоловіків із російським громадянством із понеділка, 26 вересня.

Haqqin.az           Посилання: 1

Коментар Михайла Подоляка щодо звільнення тимчасово 
окупованих територій України в ефірі телемарафону FREEДОМ

Усі окуповані Росією території України, включаючи півострів Крим, 
звільнятимуться у будь-який спосіб Збройними силами. Про це 
заявив радник керівника Офісу президента України Михайло 
Подоляк в ефірі FREEДОМ.

ВІРМЕНІЯ

АМИ «Новости-Армения»,      Посилання: 1  2  3
«Голос Армении», «ИАЦ VERELQ»

Інтерв’ю грузинської депутатки Нони Мамулашвілі в ефірі каналу 
FREEДОМ

Опозиційна депутатка Нона Мамулашвілі в ефірі українського 
телеканалу FREEДОМ заявила, що Грузія може закрити кордон для 
чоловіків із російським громадянством із понеділка, 26 вересня.

ГРУЗІЯ

НОВОСТИ-ГРУЗИЯ        Посилання: 1

Інтерв’ю грузинської депутатки Нони Мамулашвілі в ефірі каналу 
FREEДОМ

Опозиційна депутатка Нона Мамулашвілі в ефірі українського 
телеканалу FREEДОМ заявила, що Грузія може закрити кордон для 
чоловіків із російським громадянством із понеділка, 26 вересня.

Цитати про нас в Росії, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, 
Казахстані, Ізраїлі
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КАЗАХСТАН

NUR.KZ           Посилання: 1

Інтерв’ю грузинської депутатки Нони Мамулашвілі в ефірі каналу 
FREEДОМ

Опозиційна депутатка Нона Мамулашвілі в ефірі українського 
телеканалу FREEДОМ заявила, що Грузія може закрити кордон для 
чоловіків із російським громадянством із понеділка, 26 вересня.

МИА «Регистр ТВ Казахстан»     Посилання: 1

Прогноз від Миколи Маломужа щодо впливу ролі Китаю та Японії на 
ситуацію в Росії в ефірі FREEДОМ

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках 
Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ прогнозує, що 
Китай та Японія чекають на момент, коли Росія остаточно ослабне у 
військовому плані. Тоді можливі зміни у територіальної цілісності та 
суверенітеті РФ.

ІЗРАЇЛЬ

ІА «Курсор»          Посилання: 1

Експертний коментар політтехнолога Михайла Шейтельмана в ефірі 
каналу FREEДОМ

У Російській Федерації з’являються нові опозиційні політики. 
Водночас здебільшого російські опозиціонери нині перебувають за 
межами країни. Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив 
політтехнолог та письменник Михайло Шейтельман. За словами 
політтехнолога, до нової російської опозиції можна зарахувати навіть 
окремих депутатів від правлячої партії «Єдина Росія».

ІА «Курсор»          Посилання: 1

Аналітика від військового експерта Романа Світана в ефірі FREEДОМ

За словами військового експерта Романа Світана, 
Північноатлантичний альянс може завдати превентивного удару 
особисто по російському президенту, якщо виникне загроза Заходу. 
Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі проєкту 
FREEДОМ.

Сайт Дев’ятого каналу       Посилання: 1

Коментар російського опозиційного політика Геннадія Гудкова в 
ефірі каналу FREEДОМ

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який нещодавно заявив, що хоче 
залишити свою посаду, чудово розуміє, що має багато ворогів 
у республіці, які хочуть його ліквідувати. Про це в ефірі каналу 
FREEДОМ розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Цитати про нас в Росії, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, 
Казахстані, Ізраїлі
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Керівники десятків популярних платформ офіційно беруть контент FREEДОМ для 
поширення на своїх майданчиках, зокрема  YouTube-канал «Утро февраля», You-
Tube-канал Одеської кіностудії та YouTube-канал Олега Жданова та ін.

На платформах партнерів контент FREEДОМ здобуває десятки мільйонів переглядів; 
від 25-30% аудиторія — РФ. 

Розділ

9 Оцінка нашої роботи в публічній площині 

Телеканал FREEДОМ є надійним 
партнером в діджитал-сегменті для 
російських, українських та західних медіа 
як якісне першоджерело для цитування 
об’єктивної інформації про події в Україні, 
зокрема новини про розв’язану Кремлем 
проти нашої країни війну.

Віра Ястребова
Виконавча директорка Східної 
правозахисної групи, адвокатка, 
правозахисниця

Вахтанг Кікабідзе
Грузинський співак, кіноактор, 
кінорежисер, сценарист, політичний діяч

Франак Вячорка
Cтарший радник Світлани Тихановської

Хто Джерело

FREEДОМ

FREEДОМ

Цитата/Контекст

Марафон FREEДОМ став одним із каналів зв’язку для мешканців тимчасово окупованих 
територій України.
Люди дивляться марафон, і для них це — оплот надії у ЗСУ та віри в те, що вони будуть 
де-юре у полі України >>> 

Є такий український канал FREEДОМ, який 24 години на добу транслюється російською 
мовою. Вони показують всю правду про війну в Україні >>> 

Багато хто слідкує за новинами в Україні через українські ЗМІ, так дізнаються правду. 
Багато хто дивиться канал FREEДОМ. Ваша робота дуже важлива. Важливо, зокрема, 
щоб ви розповідали більше про білоруський порядок денний, не можна тримати людей 
в інформаційному вакуумі >>>

https://t.me/tv_freedom/4755
https://youtu.be/dT2vd2yP4GE
https://www.youtube.com/watch?v=38g2BgurXOY&t=54s


Франак Вячорка
Cтарший радник Світлани Тихановської

Айнарс Латковскис
Голова парламентської фракції 
«Нова єдність» у латвійському Сеймі

Хто Джерело

FREEДОМ

FREEДОМ

САЙТ
ЛАТВІЙСЬКОГО 

КАНАЛУ
Rus.LSM.lv

Цитата/Контекст

Зараз ситуація змінилася, на відміну від лютого. З березня у (білоруському) суспільстві 
– опозиція до війни. Останні (результати) опитування ми отримали три дні тому. Є три 
очевидні тенденції: 1. Збільшилася кількість прихильників України, зокрема завдяки 
українським медіа, вашому марафону. 2. Збільшилася кількість противників війни. 3. 
Зменшилася кількість тих, хто виступає за входження білоруських військ в Україну. 
Я думаю, що цей тренд буде зберігатися, але нам треба велику увагу присвятити 
інформаційному простору >>> 

Латвійці дізнаються правду про війну в Україні з ефіру телеканалу FREEДОМ. У Латвії 
телеканал FREEДОМ дуже популярний >>>  

Проєкт FREEДОМ доносить правду російською мовою
«Погляньте на приклад України. Телеканал FREEДОМ пише в титрах: можлива правда 
і російською мовою, дивіться! І я завжди відгукувався на їхні пропозиції спілкуватися 
російською. Але є частина суспільства — і ми не говоримо зараз про громадян, 
про вибори — їй необхідна достовірна правдива інформація російською, і ми дуже 
сподіваємося, що Rus.LSM.lv забезпечує таку інформацію тим людям, зокрема 
негромадянам, які проживають тут, у Латвії, і я не вважаю, що є якась загроза, доки ви 
забезпечуєте об’єктивну інформацію», — додав Айнар Латковскіс >>> 
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https://www.youtube.com/watch?v=jAsV97PQtS4
https://t.me/tv_freedom/6936
https://rus.lsm.lv/statja/novosti/analitika/spisok-1-jauna-vienotiba-chto-oni-obeschayut.a472375/


Андрій Єрмак
Керівник Офісу президента України

Михайло Шейтельман
Політтехнолог

Марія Максакова
Оперна співачка

Микита Потураєв
Очільник комітету Верховної Ради 
з питань інформполітики

Хто Джерело

ТELEGRAM- 
КАНАЛ АНДРІЯ 

ЄРМАКА

YOUTUBE-
КАНАЛ 

«И Грянул Грэм»

YOUTUBE-
КАНАЛ МАРКА 

ФЕЙГІНА

LIGA.NET

Цитата/Контекст

Розвиток англомовного напряму UATV
UATV досить успішно розвиває англомовний напрямок, щоб більше людей на YouTube 
та інших платформах чули позицію нашої держави, а також бачили правду про війну 
росії проти України >>> 

Проєкт FREEДОМ здійснює мовлення російською для мешканців країни-агресора
Політтехнолог Михайло Шейтельман під час інтерв’ю на латвійському YouТube-каналі 
«И Грянул Грэм» (372 тис. підписників) розповів про державний російськомовний 
марафон FREEДОМ. Сюжет набрав 93 тис. переглядів >>>  

Марія вказує про свою участь в ефірах FREEДОМ >>>

Марафон FREEДОМ як альтернатива російським політичним ток-шоу
За розрахунками Міністерства культури, потенційна телевізійна аудиторія FREEДОМ 
становить понад 75 млн домогосподарств, з них понад 55% — це росіяни. «Відгуки 
з-за кордону в нас хороші, — зазначив очільник комітету Верховної Ради з питань 
інформполітики Микита Потураєв («Слуга народу») в інтерв’ю онлайн-виданню 
LIGA.net. — Тобто на пострадянську діаспору в різних країнах воно працює. Європа, 
Ізраїль, США. В тій же Німеччині мільйони людей з пострадянських країн. Це величезні 
ресурси, які не можна віддавати» >>>
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https://t.me/ermaka2022/1106
https://youtu.be/9Xi68kiR10g?t=1769
https://www.youtube.com/watch?v=3zNSo0v-zsY&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE
https://www.liga.net/politics/articles/alternativa-skabeevoy-chto-ne-tak-ili-vse-tak-s-russkoyazychnym-kanalom-freedom


Катерина Нестеренко
Ведуча проєкту FREEДОМ 
від 1+1 media

Сергій Гайдай

Хто Джерело

САЙТ
1+1

BBC News 
| Русская 
служба

Цитата/Контекст

Марафон FREEДОМ доносить правду до глядачів 60 країн світу
Ведуча проєкту FREEДОМ від 1+1 media Катерина Нестеренко у своєму інтерв’ю 
розповіла про цінність іномовлення під час війни: «FREEДОМ мовить на 60 країн світу, 
а це означає, що нас чує величезна кількість людей. Часто наштовхуюсь на публікації 
наших ефірів у соціальних мережах. Це свідчить про те, що реакція є. Люди реагують, 
чують та спраглі до правдивої інформації. Нам вкрай важливо говорити з західною 
аудиторією, показувати їм те, що насправді відбувається в Україні. Цим, власне, і 
займається проєкт FREEДОМ» >>>

Як заявив в ефірі каналу FREEДOM голова Луганської військової адміністрації 
Сергій Гайдай, російські військові, що опинились у Лиманському котлі, запросили у 
командування дозволи на вихід, але їм було відмовлено >>>
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https://1plus1.ua/novyny/katerina-nesterenko-veduca-proektu-freedom-vid-11-media
https://t.me/bbcrussian/35499


Діяльність та плани ДП «МПІУ» спираються виключно на 
нормативні документи України. Основним є Закон України 
«Про систему іномовлення України», а також рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року 
«Про Стратегію інформаційної безпеки» відповідно до якого має 
бути створена ефективна система стратегічних комунікацій 
за кордоном, а саме – забезпечене стабільне функціонування 
системи іномовлення України шляхом створення та поширення 
інформаційного продукту каналами супутникового, ефірного 
наземного, аналогового і цифрового мовлення, мовлення в 
кабельних мережах за межами України, зокрема англійською, 
російською та іншими мовами. Внутрішнім документом ДП 
«МПІУ» є Статут, який регламентує діяльність та процедури 
підприємства. Відповідно до Стратегічного плану розвитку на 
2023-2025 роки, виділено такі три стратегічні цілі: 

Розділ

10 Плани на 2023-2025 роки

Сприяння перемозі України у війні з РФ, формування єдності, 
миру та діалогу в українському суспільстві, налагодження 
дружніх міжнародних відносин. Сприяння задоволенню 
інформаційних, культурних та освітніх потреб української та 
іноземної аудиторії, зокрема шляхом створення та поширення 
економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, 
навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, 
програм для дітей та молоді, інших соціальних груп, новин та 
фільмів 

Сприяння консолідації українського та іноземного суспільства 
шляхом поширення через міжнародні засоби масової інформації 
та інформаційні агенції матеріалів (програм та фільмів) 
виробництва «МПІУ»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7

