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Головні наративи дезінформаційного характеру, що поширювались протягом тижня: 

• РФ може створиту безпольотну зону над Україною; 

• Заява Білорусі про порушення кордону українським безпілотником;

У даному звіті представлені основні інформаційні загрози, виявлені в 
період з 28 січня до 3 лютого 2022 р., спрямовані на дискредитацію 
Збройних сил 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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Окремо варто розглянути публікацію, щодо 
спроможності РФ закрити український повітряний 
простір. В ній йдеться, що ЗРК С-400 «Тріумф», 
розгорнуті на територіях Росії , Білорусі та 
анексованого РФ Кримського півострова, потенційно 
створюють зону А2/AD (обмеження та заборона 
доступу та маневру ) для стратег і чних та 
транспортних літаків, що діють на середніх та великих 
висотах над північним заходом України.
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Приклади публікацій представлені на наступному слайді.

Контент переслідує одразу кілька цілей:  

•формування образу «непереможних, але 
миролюбних» російських військових;  

• створення враження, що Україна не має шансів 
вистояти проти РФ;  

• у західних партнерів намагаються сформувати 
враження , що польоти в українському 
повітряному просторі цілковито під контролем 
РФ. 

Публікація створена для населення ОРДЛО і РФ, українського споживача новин та західних 
партнерів України. Крім того, метою цієї дезінформації є підрив обороноздатності України, через 

нагнітання панічних настроїв серед населення, а також підрив бойового духу Збройних сил України. 
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Приклад системного поширення. Для цього використовується як 
передрук тексту публікації, так і поширення окремо карти, 

зображеної на першому скріншоті.
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3 лютого 2022 року в МЗС Білорусі заявили, що 24 січня з території України було запущено безпілотник  
Spectator з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном 
«Брестський». Це один з полігонів, де проводяться спільні білорусько-російські навчання. В підсумку, як 
йдеться в заяві, безпілотник було перехоплеоно Збройними силами Білорусі.

Проте дана заява є фейком, що підтверджується при детальному огладі «доказів» опублікованих 
білоруською стороною. Уламки безпілотника відрізняються від тих, що використовуює Україна системою 
кріплення крил та гвинтом. Крім цього, польський супутниковий канал «Белсат» звернувся до 
підприємства «Меридіан», що виробляє безпілотники Spectator в Україні, де заявили, що ніколи не 
виготовляли нічого подібного із зображеним на опублікованих фото та відео.

Даний фейк покликиний насаджувати ідеї «української загрози» громадянам Білорусі та створення 
причини для подальшої збройної агресії. 
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Скріншоти, що відображають системність поширення фейкової публікації про український безпілотник.
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Приклади поширення фейку на YouTube
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Як поширювали фейк українські та 
псевдоукраїнські ресурси
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Системність просування дезінформації 
щодо «українського безпілотника»

‣ https://free-news.su/proisshestviya/
56864-voennye-belorussii-
prinuditelno-posadili-
razvedyvatelnyj-bpla-ukrainy 

‣ https://lenta.ru/news/2022/02/03/
bpla/ 

‣ https://ukraina.ru/news/
20220203/1033206262.html 

‣ https://www.mk.ru/politics/
2022/02/03/v-belorussii-zakhvatili-
ukrainskiy-bespilotnikshpion.html

‣ https://www.youtube.com/watch?
v=a2BI8txWg5s

‣ https://www.youtube.com/watch?
v=soQ8xPq5cdM

‣ https://www.youtube.com/watch?
v=VXGw25KaNLg

‣ https://www.youtube.com/watch?
v=LFhn0SAc838

‣ https://www.youtube.com/watch?v=-
XWC5tbjbDU

YouTubeTelegram Веб-сайти

‣ https://t.me/Radioskaner 
‣ https://t.me/ATN_BTRC 
‣ https://t.me/zheltyeslivy 
‣ https://t.me/boris_rozhin 
‣ https://t.me/ua_sbu 
‣ https://t.me/OpenUkraine 
‣ https://t.me/godeye_ru 
‣ https://t.me/ukraina_ru
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Висновки 
Дезінформаційний контент протягом цього тижня був спрямований на дискредитацію ЗСУ, 

та України в цілому, на світовій арені. Головною метою дезінформаційної кампанії є спроби 
підриву обороноздатності України, шляхом зниження загального морального рівня українського 
суспільства та нагнітання панічних настроїв серед населення, а також підриву бойового духу 
Збройних сил України, через публікування негативного контенту про домінуючу позицію військ 
Російської Федерації. 

Загалом, прогнозується продовження сталого проведення дезінформаційних та 
маніпулятивних кампаній щодо дискредитації діяльності України та її західних партнерів у 
напрямку деескалації ситуації, що складається на українсько-російському та українсько-
білоруському кордонах, а також вздовж лінії розмежування. Суб’єктами таких кампаній 
залишається як населення тимчасово окупованих територій, так і жителі України та Російської 
Федерації. 
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