
 

 
 
 
 

Голові Національної ради 
України з питань телебачення 
і радіомовлення 
Ользі ГЕРАСИМ’ЮК. 
м. Київ, вул. Прорізна, 2 

 
Вих № 1/26/2020 від 26 серпня 2020 року 
На № 17/977 від 03.08.2020 

                                    Шановна Ольго Володимирівно! 

На Ваше звернення від 3 серпня 2020 року проведено аналіз 
фрагменту телепередачі «LIVE» від ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», (логотип: 
«NEWSONE»), що транслювалася  02.07.2020 о 12.52 у прямому ефір на 
предмет достовірності і об’єктивності. 

Повідомляємо,  що фрагмент телепередачі «LIVE»  від ТОВ 
«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», (логотип: «NEWSONE»), який транслювався  
02.07.2020 (о 12.52) містить ознаки маніпуляції та неправдиву інформацію. 

Аналіз проведено у відповідності до методології, схваленою 
міжнародною мережею фактчекерів IFCN. 

 
Повний аналіз наданого фрагменту у Додатку. 
 
   
 
                                                                                                               З повагою, 

                                             Голові правління ГО “ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ” 

Руслан Дейниченко 
 

 



                                                                   ДОДАТОК  

    Розшифрування фрагменту програми від 02.07.2020 (о 12.52) 
 

Ведуча (Лана Шевчук): «Ще одна тема. На модернізацію американаських біолабораторій 
в Україні Пентагон виділив 173 млн.дол., з яких в Україні могли вкрасти майже 104 млн.дол. 
Про це повідомив народний депутат України від ОПЗЖ Рінат Кузьмін. Каже, що офіційний 
запит направив до прем’єр міністра…. Как Ви все це можете прокоментувати? 
Анатолій Пешко: Я так думаю, это вообще не нормальное явление, когда на территории 
суверенного, как бы в кавычках, государства, какая-то страна, не важно, как Америка, 
Китай, или там Германия, если открывают биологические лаборатории, которые, по-сути, 
являются строго секретными, а значит они занимаются не разработкой …лечения особо 
опасных инфекций, а напротив, эти лаборатории занимаются разработкой химического 
оружия, которое могло бы уничтожить именно нашу нацию славянскую и людей, 
проживающих на этой территории. Ведь зачем они размещают в разных станах отдельно? 
Почему? Понятно, что генетический код у каждой из страны определенный. Да? 
Формируется в течении столетий и тысячелетий. Соответственно чувствительность людей 
к одним и тем же бактериям или вирусам может быть совершенно разная. Вот на этих 
принципах они и стоят разработки биологического оружия, которое могло бы нанести 
ущерб именно тем странам, которые являются для них как бы враждебными, и в тоже 
время, самим оставаться не пострадавшими от применения этого биологического 
оружия. Вот эта цель, почему американцы разместили на нашей территории 13 вот этих 
лабораторий. И конечно, то, что они осуществляют финансирование через фирмы –
прокладки и т.д. Потому что мы знаем, что они делают такие вещи не только с нашими 
лабораториями, они делают глобально и по всему миру. Разрабатывают такие виды 
бактериологического оружия, которое вызывает стерилизацию населения и 
прекращение популяции того или другого вида людей, проживающих на планете. 
Причем делается это под благовидным предлогом регулирования состава семьи 
препаратом, который вызывает бесплодие у людей. Это не есть лечебный препарат – 
это биологическое оружие. Подверждением тому является то, что финансирует это не сам 
Билл Гейтс, деньги  ему поступают от ЦРУ. Как бы поступают из бюджета Соединенных 
Штатов, выделяются. Поймите, если разведка финансирует, причем исчисляется 
миллиардами долларов, то если финансируются такие разработки, то это не лечебное 
средство, препарат – это биологическое оружие. Самое натуральное… 
12.58 Ведуча: Повертаючись до біолабораторій. Поява біолабораторій в Україні, у нас за 
повідомленнями, їх 15. 
Пешко: 13. 
Ведуча: Вже 13. Чи пов’язуєте ви реалізацію цих біолабораторій, їх роботу і синхронне  
знищення нашої санепідемслужби, зокрема. Пов’ язуєте ви ці речі? 
Пешко: Я был первым, кто об этом сказал. Просто люди не поняли тогда еще, когда начали 
уничтожать наши санитарные учереждения. И тогда еще сказал, я не исключаю, что это 
связано с тем, что в Украине появились эти американские биолаборатории. А так как наша 
санэпидемслужба должна проверять эти медицинские учереждения, любые лаборатории. 
Естественно, она должна была проверять эти американские лаборатории. И чтоб не 
проводить, они убрали нашу санэпидемслужбу. Вы ж поймите, вы думаете эти 
периодические, возникающие в Украине вспышки тяжелых инфекционных заболеваний 
типа: дифтерия, сибирская язва… Вы думаете это случайность? Я думаю, что нет. 
Ведуча: Спасибі. 
Пешко: Я видел как это происходит. Оно происходит очагово, атитпично, в разных концах 
страны одновременно. 
Ведуча: Дякую. 
Пешко: Такого не может быть случайно. Понимаете? 



Ведуча: Сподіваємося, що хтось візьме це під свій чіткий контроль - роботу біолабораторій. 
Мається на увазі, не Пентагон, а власні відповідні структури в Україні». 

В жодному коментарі ведуча не намагалася заперечити або поставити під сумнів 
оприлюднену гостем інформацію. Всі репліки ведучої зводилися до двух речень: «Спасибі», 
«Дякую». 

Національна рада у травні поточного року на власному сайті вже звертала увагу на 
ситуацію щодо поширення недостовірної інформації з зазначеної тематики в ефірі 
телеканалів «1+1» і «NewsOne». Регуляторный орган також оприлюднив матеріали 
спростування від ГО «Центр МЕДІАРЕФОРМИ» (проект «StopFake») інформації, яка в 
цьому контексті звучала в ефірі названих мовників. Більшість встановлених наративів, за 
даними сайту «EU vs DISINFORMATION», які активно поширюються в Росії.  

06.07.2020 Президія Академії економічних наук України на власному сайті 
опублікувала заяву стосовно сиситематичних інтерв’ю у ЗМІ її віце-президента Пешка А.В., 
в яких рекомендувала не використовувати бренд академії в цілях особистої реклами, 
створюючи тим самим антирекламу цій громадській організації. 
http://www.aenu.org/ru/2020/07/06/%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0
%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%83-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0
%b8%d1%85-%d0%b8%d0%b7%d0%b1/. 

На жаль, деструктивна інформація, яка має ознаки неправдивої інформації для 
введення глядачів в оману або викривлення правдивої інформації, що має ознаки 
порушення п. в) ч. 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
продовжує поширюватися в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», (логотип: «NEWSONE»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ 

Під час програми запрошений гість Анатолій Пешко висловився щодо начебто 
існування на території України 13-ти біолабораторій, створених урядовими структурами 
США, які начебто «займаються розробкою хімічної зброї, що могла б знищити саме націю 
слов'янську і людей, які проживають на цій території» - це неправдива інформація 
(фейк).  

Герой програми Анатолій Пашко висловлює емоційні судження, які не 
підкріплюються доказами та фактами. Фактично, він маніпулює суспільною думною, 
транслюючи лякливі меседжі без жодного підтвердження. 

Історія із розповсюдженням дезінформації про існування американських 
біолабораторій на території України та інших держав, що входили до Радянського Союзу, 
– далеко не нова. Часто ці лабораторії ще називають «секретними».  

StopFake раніше писав про поширення таких російських наративів. Зокрема, тема 
стала доволі популярною і з поширенням коронавірусної інфекції. Так, наприклад, 
лабораторію Лугара  в Тбілісі проросійські ЗМІ довго намагалися зобразити як місце 
розробки американської біологічної зброї та інших вигаданих злодіянь. Коли почався 
спалах коронавірусу, лабораторія Лугара послужила зручним шаблоном для подальшої 
дезінформації. У найпершому випадку прокремлівської дезінформації щодо коронавірусу, 
зареєстрованому в базі даних EUvsDisinfo (англійською) 22 січня 2020 року, був запущений 
той самий знайомий наратив, коли білоруській аудиторії повідомили, що новий китайський 
вірус нібито міг бути розроблений в біолабораторіях НАТО. Вірменській аудиторії 
повідомили, що  фінансовані Пентагоном лабораторії нібито причетні до створення COVID 
-19.  

У випадку України, схожі наративи активно поширюються представниками партії 
«Опозиційна платформа за життя», а також медіа, які їм належать. Власне, на заяву нардепа 
від ОПЗЖ Рената Кузміна і покликається ведуча Лана Шевчук  у першому запитанні - 
Кузьмін говорить про начебто виділені Пентагоном 173 млн.дол. на біолабораторії в 
Україні, з яких в Україні «могли вкрасти майже 104 млн.дол.» (опубліковано у Facebook). 
Запитання ведучої звучить «Як ви можете прокоментувати ЦЕ». Ведуча  не вказує, що 
конкретно треба коментувати, відтак гість починає говорити про біолабораторії.  

Ще у квітні 2020 року без покликань на факти чи будь-які джерела на сайті партії було 
опубліковано «вимогу» Віктора Медведчука «розкрити інформацію про функціонування в 
Україні американських військових біолабораторій, які здійснюють незаконну діяльність, 
яка загрожує життю і здоров'ю українських громадян». Це повідомлення з'явилися на  ZIK 
та 112UA.  

23 квітня Посольство США в Україні відреагувало заявою, де заперечило «створення 
військових лабораторій» і нагадало про існуючу багато років програму співпраці США і 
України в галузі запобігання біологічним загрозам. 

Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США вже два 
десятиліття працює в Україні  з українським урядом над забезпеченням безпечного 
зберігання збудників хвороб, проводячи при цьому мирні дослідження і розробляючи 
вакцини. Угоду про заснування Науково-технічного центру в Україні було підписано 
Канадою, Швецією, Україною і США 25 жовтня 1993 року. Крім України, до угоди 



приєдналися Азербайджан, Європейський Союз, Грузія, Молдова, США і Узбекистан. Всі 
дані про місію міжнародного наукового співробітництва представлені у відкритому 
доступі. Крім цього, на сайті Посольства США перелічені адреси усіх наявних лабораторій, 
які існують в межах співпраці країн, а також в Україні.  

Проте фейки та російські наративи продовжують циркулювати, зокрема, і у 
висловлюваннях запрошеного гостя. Їх, знову ж таки, легко можна спростувати 
вищезазначеним абзацом.  

Окрім цього, у другій частині передачі ведуча запитує пана Пешка, «чи пов’язує він 
реалізацію біолабораторій, їх роботу і синхронне  знищення санепідемслужби, 
зокрема».  

Гість, зі свого боку, погоджується і каже, що не виключає, що це (тобто «синхронне 
знищення») пов’язано з появою в Україні американських лабораторій. Окрім цього, пан 
Пешко говорить про, на його думку, невипадковість спалахів дифтерії та сибірки після 
«знищення» санепідемслужб, однак знову не покликається при цьому на жодні джерела чи 
дані  

 Фраза «синхронне знищення» – це маніпуляція та фейк. Ніякого «синхронного 
знищення» не відбулося.  

У вересні 2014 року Кабінет Міністрів України передав функції Держсанепідслужби 
низці інших організацій постановою «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади». Тільки після того, в березні 2017 року Кабмін ухвалив відповідне 
рішення про її ліквідацію. 

Між тим, у процесі медичної реформи, у 2015 році, з’явився Центр громадського 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, утворений на виконання розпорядження 
КМУ Наказом МОЗ України від 18.09.2015 № 604. Це державна установа, яка, згідно із її 
Статутом, відповідає, зокрема, за соціально-гігієнічний моніторинг захворювань, 
епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та популяційну профілактику 
захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне управління у сфері громадського 
здоров’я.  

Центр співпрацює з міжнародними організаціями в сфері громадського здоров’я, 
зокрема і з США. Станом на зараз ЦГЗ разом із CDC – Центрами контролю та профілактики 
захворювань США – реалізує кілька проєктів. Проєкти стосуються оптимізація 
лабораторної мережі, відповіді на епідемію кору та лікування ВІЛ.  

Так, станом на сьогодні реформування медичної галузі не є завершеним і можуть 
виникати труднощі на різних рівнях та з різних питань. Проте стверджувати, що 
санепідемстанції були “синхронно знищенні” без пояснення контексту медреформи – це 
маніпуляція. 

Більше матеріалів StopFake щодо дезінформації на тему американських 
біолабораторій в Україні:  

https://www.stopfake.org/uk/sekretni-laboratoriyi-i-dzhordzh-soros-dezinformatsiya-
shhodo-covid-19-u-krayinah-shidnogo-partnerstva/  



https://www.stopfake.org/uk/sim-fejkiv-za-visim-hvilin-1-1-pro-amerikanski-laboratoriyi-
v-ukrayini/  

https://www.stopfake.org/ru/fejk-rossijskih-smi-ssha-priznali-sushhestvovanie-sekretnyh-
biolaboratorij-v-ukraine-a-zatem-udalili-priznanie/  


