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Головні наративи дезінформаційного характеру, що поширювались протягом тижня: 

• В ОРДЛО перехопили український безпілотник; 

• У Донецьку збили «український дрон» з механізмом скидання та підвішеним до 
нього вибуховим пристроєм; 

• Почалася евакуація Офісу генерального прокурора.

У даному звіті представлено інформаційні загрози, виявлені Центром 
протидії дезінформації в період з 5 до 11 лютого 2022 р. Вони є 
частиною інформаційної кампанії Кремля із залякування власного 
населення, а також населення України та тимчасово окупованих 

територій Донецької і Луганської областей.
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Перші два фейки продовжують тренд з «відлову 
українських безпілотників». 
  
8 лютого 2022 р.  «народна міліція ЛНР» повідомила про 
перехоплення українського безпілотника, що був нібито 
задіяний в районі Попасної військовослужбовцями 24-ї 
бригади ЗС України. В якості доказів представники 
окупаційної влади надають фотографії безпілотника з 
нацистською символікою на крилах. Центр виявив три 
хвилі поширення даного фейку, в кожній з яких він 
змінювався та доповнювався.
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український безпілотник.
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Три хвилі розповсюдження фейку: 

• перша хвиля (08.02.2022 - 09.02.2022) – поширення основного фейку про «запобігання 
теракту, який готувала Україна»; 

• друга хвиля – (09.02.2022 - 10.02.2022) – основний фейк було доповнено відео, що було 
нібито отримано з безпілотника. Як зазначається в медійних повідомленнях, «БПЛА вел 
съемку гражданской инфраструктуры, артудар привел бы к многочисленным жертвам 
среди мирного населения»; 

• третя хвиля – (10.02.2022) – представники делегації ОРДЛО в Тристоронній контактній 
групі, зробили заяву, що «ЛНР направит материалы о применении Украиной беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) координатору Контактной группы от ОБСЕ Микко 
Киннунену для организации должного реагирования со стороны ОБСЕ».

Приклади публікацій – на наступних слайдах
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‣ https://lug-info.com/news/narodnaya-miliciya-lnr-
perehvatila-bpla-vsu-predotvrativ-artudar-po-
respublike-1644331946277 

‣ https://gtrklnr.com/2022/02/08/narodnaya-
miliciya-lnr-perexvatila-bpla-vsu-predotvrativ-
artudar-po-respublike/ 

‣ http://nashagazeta.net/237649-narodnaya-
miliciya-lnr-v-donbasse-predotvratili-artudar-vsu-
ukrainy-perehvativ-ih-bespilotnik.html 

‣ https://anna-news.info/v-lnr-predotvratili-
artillerijskij-udar-perehvativ-ukrainskij-bespilotnik/ 

‣ https://viar.media/watch_video.php?v=3897 
‣ https://www.tvc.ru/news/show/id/232577 
‣ https://www.gazeta.ru/army/news/

2022/02/08/17260063.shtml?updated 
‣ https://ria.ru/20220208/

donbass-1771740360.html 
‣ https://riafan.ru/1603649-narodnaya-miliciya-lnr-

perehvatila-bespilotnik-vsu-v-raione-
naselennogo-punkta-popasnaya
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Перша хвиля поширення публікації (08.02.2022–09.02.2022)
Посилання на ресурси, що 
поширювали дезінформацію

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)
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Друга хвиля поширення публікації (09.02.2022–10.02.2022)

‣ https://t.me/RtrDonetsk/2051 
‣ https://ria.ru/20220209/bespilotnik-1771951905.html 
‣ https://news-front.info/2022/02/09/sbityy-v-

donbasse-bespilotnik-vsu-snimal-grazhdanskie-
obekty/ 

‣ https://tsargrad.tv/news/voenkor-pokazal-
trevozhnuju-zapis-s-bespilotnika-vsu-
sluchajnost_492431 

‣ https://csn-tv.ru/posts/id67865-sbityi-bespilotnik-vsu-
vel-semku-grazhdanskikh-obektov 

‣ https://www.donetsk.kp.ru/online/news/4623408/ 
‣ https://diana-mihailova.livejournal.com/

7573072.html 
‣ https://donpress.com/news/09-02-2022-nad-

cerkovyu-i-predpriyatiem-v-dnr-ozvuchili-gde-letal-
sbityy-bpla

Посилання на ресурси, що 
поширювали дезінформацію

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)
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Третя хвиля поширення публікації (10.02.2022)

Третя хвиля перебуває в активній стадії, тому 
очікується подальше поширення таких 

маніпулятивних повідомлень

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)
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FO У Донецьку збили "український дрон" з вибуховим 
пристроєм.

11 лютого 2022 р. почав поширюватись другий фейк щодо 
збиття нібито українського дрона. Цей дрон, за заявою 
представників окупаційної влади на тимчасово окупованій 
території м. Донецьк, мав механізм автоматичного спуску та 
приєднану до нього вибухівку. Поява фейку пов’язана із 
приверненням уваги до «республіки» напередодні прес-
конференції Дениса Пушиліна – лідера ОРДО. 

Зазначені фейки є частиною інформаційної кампанії Кремля, 
спрямованої на створення у населення РФ та тимчасово 
окупованих територій Донецької і Луганської областей 
хибно го уявлення про сит уац ію в ОРДЛО . Це 
підтверджується системністю та скоординованістю 
інформаційних ресурсів в поширенні неправдивої 
інформації.

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)
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Приклади поширення публікації
Посилання на ресурси, що 
поширювали дезінформацію

‣ https://t.me/rt_russian/91793 
‣ https://t.me/breegtime/47511 
‣ https://t.me/Doninside/8220 
‣ https://t.me/new_militarycolumnist/71321 
‣ https://news.rambler.ru/conflicts/48112809-v-dnr-

zayavili-ob-unichtozhenii-bpla-s-boepripasom-
ukrainskih-silovikov/ 

‣ https://ria.ru/20220211/bpla-1772244136.html 
‣ https://novorosinform.org/v-dnr-sbili-bespilotnik-

vsu-so-vzryvchatkoj-na-bortu-89528.html 
‣ https://regnum.ru/news/3504508.html
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генерального прокурора

10 лютого 2022 р. журналіст Володимир Бойко на своїй сторінці у 
Facebook опублікував інформацію про, начебто, евакуацію Офісу 
генерального прокурора. Як зазначається у публікації: «у Львів вже 
поїхали загальний архів, особові справи співробітників та 
документація управління забезпечення охорони державної таємниці». 
Публікація подається у контексті неминучого нападу РФ та нібито 
неможливості захисту Україною власних кордонів. 

Дана інформація була оперативно спростована самим Офісом 
генерального прокурора. Проте це не завадило продовжити 
скоординоване масове поширення фейку мережею проросійських 
Telegram-каналів. Про деякі з них ми вже писали раніше.

Приклади поширення – на наступних слайдах

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)
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Приклади поширення публікації Telegram-каналами

Список Telegram-каналів, що 
поширювали фейк

‣ First - https://t.me/first_political/
12581  

‣ Klymenko Time - https://t.me/
KlymenkoTime/42074  

‣ Шептун - https://t.me/sheptoon/
18570 

‣ Военный обозреватель - https://
t.me/new_militarycolumnist/71295 

‣ Украина.ру - https://t.me/
ukraina_ru/56626 

‣ Украинский формат - https://t.me/
Ukrainian_format/9005 

‣ Охранитель - https://t.me/
rusmonstr/19658 
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Дезінформаційний контент протягом цього тижня був спрямований на дестабілізацію 
внутрішньої ситуації в Україні та на посилення панічних настроїв серед українців і 
населення тимчасово окупованих територій. 
  
Головною метою проросій̆ських медіа є насадження думки про Україну як про терористичну 
державу, що готує бомбардування тимчасово окупованих територій. Водночас, всередині 
держави просувається наратив про некомпетентність влади та неможливість захистити 
власні кордони.  

Для поширення дезінформації було використано російську мережу сайтів та Telegram-
каналів, в яких вже неодноразово було зафіксовано просування проросійської 
дезінформації. 

Враховуючи зовнішньополітичну ситуацію та дезінформаційні тенденції, прогнозуємо 
продовження посилених інформаційних атак щодо теми «нападу РФ» та ситуації в ОРДЛО.

Висновки

               Дезінформація: тенденції тижня (5–11 лютого 2022 р.)


