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Головні наративи дезінформаційного характеру, що поширювались протягом тижня: 

• Озброєння, яке постачається Україні від іноземних партнерів, є застарілим та не 
зміцнює обороноздатність країни; 

• Міністерство оборони України озброїло солдат макетами замість справжньої зброї; 

• В CNN назвали Харків російським: «США так підтримують Україну, а насправді там 
навіть не знають її географічного положення».

У даному звіті представлені основні інформаційні загрози, виявлені в 
період з 22 до 28 січня 2022 р., щодо теми можливої повномасштабної 
агресії РФ проти України. Нагнітання, інформаційні маніпуляції та 
поширення відвертих фейків щодо загрози війни, невід’ємно 

супроводжують інформаційну політику Кремля із залякування як 
власного народу, так і українців.
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Фейк, розтиражований проросійськими ЗМІ, – заява 
народного депутата України від ОПЗЖ Валерія 
Гнатенка в ефірі телеканалу «НАШ» про те, що 
зброя, яку передали Україні Сполучені Штати 
Америки та Великобританія, вже застаріла. Окрему 
увагу депутат приділив протитанковим ракетним 
комплексам FGM-148 Javelin, які він назвав 
«пережитком 1980-х». 
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зброю.

Основні наративи:  
-  Отримавши застаріле озброєння, Україна не 
зможе дати адекватної відповіді РФ та у разі 
вторгнення, зазнає значних територіальних і 
людських втрат;  
-  Західні партнери України лише частково 
виконують взяті на себе зобов’язання щодо 
підтримання обороноздатності України.  

Але насправді усі види озброєння, що надаються 
Україні іноземними партнерами, відповідають 
сучасності, в тому числі і ракетні комплекси Javelin, 
що перебувають на озброєнні США з 1996 року, а не 
з «80-х», як заявив нардеп.

Подібні публікації є спробою скомпрометувати Захід у неповному виконанні зобов’язань щодо підтримання 
обороноздатності партнерських країн. Водночас, ще однією метою цієї дезінформаційної кампанії є 

нагнітання панічних настроїв серед населення, а також підрив бойового духу Збройних сил України через 
поширення недовіри до українського та партнерського озброєння.

Приклади представлені на наступному слайді.
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Скріншоти, що відображають системність цитування депутата від ОПЗЖ у російських ЗМІ під виглядом 
«офіційної позиції України» для дестабілізації українсько-американських відносин.
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Крім цього, різними російськими та проросійськими 
джерелами було поширено слова Ігоря Коротченка, 
який заявив, що у ЗСУ «загалом немає нічого» та усі 
розробки українського озброєння насправді є лише 
нереалізованими до кінця проектами. Окремо 
Коротченко звернув увагу на ракетні комплекси 
«Скіф», які, за його словами, наразі є лише 
макетами. Проте насправді протитанкові ракетні 
комплекси «Скіф» перебувать на озброєнні ЗСУ ще 
з 2015 року. А «макет», про який вказує Коротченко,  
– це удосконалена версія згаданого комплексу – 
ПТРК «Стугна-П», випробування якої відбулися 
2018 року.
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макетами замість реальної 
зброї.

Приклади публікацій представлені на наступному слайді.

Висловлювання та позиція мови ненависті  
І. Коротченка не змінюються роками.
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Приклад системного поширення цитування російського 
пропагандиста Ігоря Коротченка, який, серед іншого, є 

регулярним гостем програми «60 хвилин» із Ольгою Скабєєвою 
на телеканалі «Россия-1», що є одним із головних джерел 

дезінформації у світі.
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25 січня 2022 року у кількох проросійських Telegram-каналах 
та  у центральному державному інформаційному агентстві 
Росії з'явилася інформація про те, що CNN позначив Харків 
«російським містом». Активно поширювалось відео, на 
якому під час російських військових навчань на екрані 
з'являється напис: «Kharkiv, Russia».  

Втім, поширений «сюжет CNN» є фейком. Зокрема, у Twitter 
оприлюднено три відео з авторської програми Крістіан 
Аманпур з сюжетами про Україну, де відсутній такий підпис. 
Натомість до відео з сюжету про військові навчання ЗС Росії 
у Воронезькій області, оприлюднене Міністерством оборони 
Росії, було додано кадри, які фальсифікатори видали за 
«російський Харків». Характерним є те, що фейкове відео 
має саме російське походження, як і найперші публікації, що 
згодом системно підхопили проросійські ЗМІ та необачно – 
деякі українські інформаційні ресурси.

Фейкова маніпулятивна публікація

Реальність

Американський телеканал CNN 
назвав Харків «російським 
містом». D
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(посилання на оригінал)
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Системність просування дезінформації 
щодо помилки у CNN 

‣ https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/13525745 

‣ https://www.gazeta.ru/politics/news/
2022/01/26/17194693.shtml 

‣ https://russian.rt.com/world/news/
953475-telekanal-harkov-rossiya 

‣ https://ria.ru/20220126/
kharkov-1769531095.html 

‣ https://www.rbc.ru/rbcfreenews/
61f0b3f19a7947cfe095ecf5

‣ https://twitter.com/scehaber/status/
1486077726817759233?
s=20&t=nXE9Ad7dOia4ElZFCVCUW
A

‣ https://twitter.com/marino4ka_sann
‣ https://twitter.com/SvetylkaRF
‣ https://twitter.com/Oleg_Ilchenko
‣ https://twitter.com/RadioStydoba
‣ https://twitter.com/NinaByzantina?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1486060341
205237765%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5
Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24tv.u
a%2Fru%2Fseti-rasprostranili-foto-
jakoby-rossijskim-novosti-harkova-
segodnja_n1851387

TwitterTelegram Веб-сайти

‣ https://t.me/insiderUKR 
‣ https://t.me/spletnicca 
‣ https://t.me/Ten_NaPleten 
‣ https://t.me/sputniklive 
‣ https://t.me/c/1451036705/11932
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Приклади поширення наративу російськими ЗМІ. 
Слід зазначити, що жоден ресурс не опублікував 

розвінчення фейку
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Наратив: Американські журналісти вважають Харківщину російською територією –  
«США залишають Україну напризволяще». 
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Приклади поширення наративу іншими мовами в Twitter. Сторінки Russian Market та Nina 
Byzantina є першоджерелами, на які посилаються усі російські ЗМІ. 
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Висновки 
Дезінформаційний контент протягом цього тижня був спрямований на дестабілізацію 

внутрішньої ситуації в Україні та на нарощування паніки серед українців. Основним наративом, 
який просували проросійські медіа, була теза про «неспроможність» України захистити себе та 
неналежне виконання іноземними партнерами їхніх зобов’язань. Для поширення цих наративів 
було використано сайти, Telegram-канали, Twitter-сторінки тощо. Окремі з них не мають ознак 
приналежності до мережі РФ, проте своєю активністю та неналежним фактчекінгом підтримали 
поширення проросійських фейків. 

Враховуючи зовнішньополітичну ситуацію, можна передбачити, що даний тренд і надалі 
буде актуальним.
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