
 

 
 
 

«СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС» 
Проект інформаційно-психологічної операції 

 
 
 
 
 
 



 

ОПИС ПРОЕКТУ 

 
Проектом передбачається 

створення спеціального 

радіоканалу в середньо-

хвильовому діапазоні (СХ) 

для здійснення мовлення у 

звільнених та окупованих 

зонах Донецької та  

Луганської області в рамках 

інформаційно-психологічної 

операції МО України.  



 

МЕТА ПРОЕКТУ 
 

 Створення системи інформаційного впливу для звільнених 

та окупованих зон в якості плацдарму для проведення 

інформаційно-психологічних операцій (ІПсО)  

 

 Донесення об’єктивної інформації до мешканців 

звільнених та окупованих зон Донецької та Луганської 

області 

 

 Налагодження системи оповіщення з метою 

попередження надзвичайних ситуацій  

 



 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 
 

 

Аналіз дій НАТО на Балканах, а також проведення операції «Iraq Freedom» 

продемонстрували важливість так званого «управління сприйняттям».  

 

«Управління сприйняттям» (за термінологією НАТО) - це сукупність дій щодо 

здійснення впливу на установки та об’єктивність мислення масових аудиторій. 

Воно включає в себе засоби громадської дипломатії, інформаційно-психологічні 

операції (ІПсО), інформацію для громадськості, дезінформацію, таємні акції. 

 

В ході операції «Iraq Freedom» спеціалісти альянсу особливо використовували 

засоби громадської дипломатії - цілеспрямоване намагання переконати 

масові аудиторії у правильності змісту та доцільності політичних кроків, намірів 

та дій, а також ІПсО - використання різноманітних спеціальних засобів впливу 

на аудиторії та їх переконання. 

 



 

ПРИКЛАДИ 
 

 «Радіо Сава» (радіо «Разом»). 

Ця радіостанція фінансується  

Конгресом США та здійснює  

мовлення на арабський світ, 

передаючи західну та арабську 

поп-музику з вставками новин, 

що подаються з 

проамериканських позицій. Вже 

через кілька місяців після  

початку її роботи «Радіо Сава» 

стала однієї з самих  

популярних радіостанцій серед 

молодих арабів. 



 

ПРИКЛАДИ 

 

 «Інформаційне радіо».  

Формат, аналогічний «Радіо  

Сава», з великою кількістю  

поп-музики, вставками новин 

та невеликої кількістю 

оголошень  

розповсюджувався силами 

коаліції зі стаціонарних 

передавачів, а також з 

радіостанцій, розташованих  

на літаках ЕС-130 «Командо  

Соло». 

 



 

ПРИКЛАДИ 
 

 «Радіо Нарайан» (Дві ріки) –  

англійська радіостанція, яка діяла 

в УКХ-діапазоні в передмісті 

Басри і була частиною мережі 

місцевих радіостанцій ІПсО, яка 

діяла за межами крупних 

населених пунктів. На додаток  

до роботи власних передавачів, 

сили коаліції здійснювали  

спроби глушіння іракських 

радіостанцій з метою 

забезпечення монополії на  

розповсюдження інформації. 



 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Для реалізації проекту ІПсО Радіо 

«Свободный Донбасс» пропонується 

використання середнє-хвильового 

діапазону (СХ) з наступних причин: 

 

- наявність вільного частотного 

ресурсу; 

 

- наявність потужних передаючих 

можливостей, які знаходяться в 

безпечній зоні; 

 

- наявність додаткових можливостей  

для нарощування зони покриття. 



 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СИГНАЛУ 
 

 
Існуюче покриття середньо-хвильовим (СХ) 

діапазоном 



 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СИГНАЛУ 
 

 
Можливості передавача РВ-469 разом  

з антеною направленої дії 



 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Наявність вільного частотного ресурсу в СХ-діапазоні 

зумовлена відсутністю у більшості користувачів відповідних 

радіоприймачів.  

 

Відповідно, головним завданням проекту стане  

виготовлення та забезпечення мешканців Донецької і  

Луганської області радіоприймачами, які працюють виключно  

у СХ-діапазоні та налаштовані на конкретні частоти. 

 

Розповсюдження радіоприймачів планується здійснювати в 

рамках гуманітарної операції. 



 

РАДІОПРИЙМАЧ 

 

 Радіоприймач буде 

налаштований на використання 

трьох каналів: новини, освітні 

програми, музика 

 

 Можливо виготовлення двох  

типів: з динаміком та для 

використання з навушниками 

 

 Виготовлення може бути 

доручено одному з  

радіозаводів  

«Укроборонпрому» 



 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА 
 

 Редакція каналу буде сформована  

з фахівців МО України з ІПсО та  

залучених журналістів 

 

 Змістовне навантаження повинно 

відповідати принципам «сірої»  

ІПсО: об’єктивна інформація, 

позбавлена політичних оцінок, 

суджень та ідеології 

 

 Головний акцент інформації - на  

можливість її прикладного  

використання   

 



 

Об'єкти впливу 
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Олександр Захарченко 

 

Ігор Плотницький 

Сергій Лавров 

Владислав Сурков Віталій Чуркін 


