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Шановна Ольго Володимирівно!
На Ваше звернення від 6 серпня 2020 року проведено аналіз фрагментів
телепередач «LIVE ШОУ» від ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ,
які транслювались 29.07.2020 о 16.52 та 30.07.2020 на предмет достовірності і
об’єктивності.
Повідомляємо, що фрагменти телепередач «LIVE ШОУ» від ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, які транслювались 29.07.2020 о 16.52
та 30.07.2020 містять фактологічні неточності та ознаки маніпуляцій.
Аналіз проведено у відповідності
міжнародною мережею фактчекерів IFCN.

до

методології,

схваленою

Повний аналіз наданих фрагментів у додатках 1 та 2.
З повагою,
Голові правління ГО “ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ”
Руслан Дейниченко

ДОДАТОК 1.
Телепередача «LIVE» 29 липня 2020 року https://fex.net/ru/s/tfzze0x
Розшифрування розмови
Ведуча: «Зростання випадків насильства з боку радикальних організацій – ще одна
тема в Україні розглядатиме Європарламент і про це в коментарі телеканалу 112 Україна
розповів євродепутат від Австрії Штефан Шеннах»
Коментар Штефана Шеннаха (переклад каналу 112 Україна):
«Про це багато інформації, я дуже занепокоєний. Думаю, в контексті нашої спільної
роботи з Україною, ми повинні завжди це висвітлювати і привертати увагу громадськості.
Україна – член ради Європи і це має бути дуже важливою темою для обговорення.
Переконаний, що солідарних зі мною в Раді Європи буде більшість і ми займемо рішучу
позицію і виробимо чітку заяву щодо цього питання».
Ведуча: «Євген Філіндаш. Пане Євгене, прошу. Як ви прокоментуєте навіть той факт,
що уже євродепутати еее звертають увагу на те, що в Україні ииии радикалізується… деякі
організації, взагалі ну суспільство там, поведінка і все таке інше».
Євген Філіндаш: «Ми уже для всего мира стали негативным примером. Примером,
как не надо делать. Вон Трамп фотографии з Евромайдана использует как ее а-а-анти,
а-антирекламу. И как не должно бить. Эта хорошо, что обращают внимание евро
парламентарии, может хоть какое-то давления общественности европейской, не властей,
потому что власти европейских стран, к сожалению, спустя… ну делают вид, что ничего
тут незаконного не происходить. А вот общественность европейская, может бить, сможет
как-то повлиять на то, что у нас начнет манятся эта ситуация. Потому что такого разгула
террора уличного в тому числе, как у нас, наверное, нет ни в одной европейской
стране. Ми видим, что каждый день практически идут сообщение о каких-то терактах.
Сегодня вот СБУ хорошо, что нашла этих террористов, которые организовали
взрывы в Киеве. Там с целью вымогательства денег. Но огромное количество людей,
которые з радикальных организаций националистических, которые в открытую
используют оружие, в открытую запугивают оппонентов, они к сожалению не
наказываются, они находиться на свободе и…»
Ведучий (?): «Пане Євгене, но у нас вже не так страшно. У нас, ну знаєте, в Парижі,
Стокгольмі, Лондоні відбувалися реальні теракти. І не в такому вже далекому минулому. У
нас, ну так, є повідомлення про замінування. Але вони, на щастя, здебільшого не
підтверджуються. Жахливий випадок в Луцьку завершився успішними перемовинами,
успішним результатом. Може, не треба так згущувати барви».
Євген Філіндаш:
«Учитывая, какое у нас количества огромное оружия нелегального на руках.
Учитывая, что у нас каждый день где-то… Ми уже просто привыкли к етому… У нас почти
каждый день, если почитать ленту новостей, где-то кого-то убили, застрелили, где-то
взорвалась граната. Это уже стало нормой, к сожалению. На эту угрозу надо реагировать,

потому что насилия и оружия оно расползается по стране. Эта становится уже правилом,
что оружия весящие на стене, или лежащие у кого-то дома, оно рано или поздно начнет
стрелять».

АНАЛІЗ
Представлений уривок ефіру «LIVE» 112UA (від 29.07.2020), має ознаки
маніпуляцій. Зокрема, через побудову самої розмови. На початку ведуча зазначає про
«зростання випадків насильства з боку радикальних організацій», опісля йде коментар
депутата ПАРЄ, у якому не має жодної конкретної заяви, а також у ніякий спосіб не
згадується «ультраправий екстремізм».
Далі – ведуча просить прокоментувати «навіть те, що євродепутати звертають
увагу…» – і тут знову незрозуміло, що саме ведуча запитує у гостя. Гість Євген Філіндаш,
натомість, дає коментар, у якому не наводить жодного конкретного прикладу «насильства
з боку радикальних організацій».
Аналіз висловлювань учасників передачі:
Фраза ведучої «Зростання випадків насильства з боку радикальних організацій –
розглядатиме Європарламент», – неправда.
Європарламент просто не має таких повноважень. Європарламент – це законодавчий
орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами
Європейського Союзу і виконує законодавчі функції лише в межах ЄС. ПАРЄ –
Парламентська асамблея Ради Європи – один з органів самої Ради Європи. А Рада Європи,
зі свого боку, це не лише ЄС. До неї входять 47 держав-членів у європейському просторі
(зокрема, і Україна, яка не є в ЄС). Відповідно, на перший погляд, незначна обмовка ведучої
– насправді груба помилка, яка свідчить про її некомпетентність в темі, про яку вона
намагається говорити.
Коментар депутата ПАРЄ Штефана Шеннаха – маніпуляція з ознаками
неправдивої інформації.
По-перше, коментар, уміщений у відрізок ефіру, не містить жодних конкретних заяв
щодо «розгулу екстремізму в Україні» та можливій протидії цьому.
По-друге, достеменно невідомо і про це ніде не вказується під час передачі, де, коли
та за яких обставин був взятий цей коментар.
Також, як з’ясували журналісти видання Mediasapiens у постійного представництва
України при Раді Європи, а саме – в другого секретаря представництва Юлії Філінської,
навіть, якщо вважати, що Штефан Шеннах справді збирається ініціювати реакцію ПАРЄ на
«розгул екстремізму в Україні», то ініціативи однієї людини недостатньо, аби створити
спеціальний робочий чи інформаційний візит для розслідування цього та будь-якого іншого
питання. Також зазвичай ПАРЄ вивчає проблему на загальноєвропейському рівні, а не в
одній країні. Окрім цього, як зазначають журналісти Mediasapiens, «Пані Філінська
повідомила, що навіть у разі рішення створити доповідь на цю тему та організувати візит,
наразі складно говорити про конкретні терміни, адже планова робота Ради Європи й,
зокрема, її Парламентської асамблеї значною мірою порушена протиепідеміологічними
заходами навколо коронавірусу COVID-19».
Коментар запрошеного гостя Євгена Філіндаша – це здебільшого особисті емоційні
судження гостя, які не підкріплені конкретним фактажем та доказами.

Наприклад, «Потому что такого разгула террора уличного в тому числе, как у нас,
наверное, нет ни в одной европейской стране. Ми видим, что каждый день практически
идут сообщение о каких-то терактах» – судження без фактологічного підтвердження «Но
огромное количество людей, которые з радикальных организаций националистических,
которые в открытую используют оружие, в открытую запугивают оппонентов, они к
сожалению не наказываются, они находиться на свободе» – судження без фактологічного
підтвердження. Пан Філіндаш не говорить, які саме організації він має на увазі, та про які
конкретні випадки «залякування» йдеться.
«Учитывая, какое у нас количества огромное оружия нелегального на руках.
Учитывая, что у нас каждый день где-то… Ми уже просто привыкли к етому… У нас почти
каждый день, если почитать ленту новостей, где-то кого-то убили, застрелили, где-то
взорвалась граната. Это уже стало нормой, к сожалению» - цю тезу Важко спростовувати
чи підтвердити.
Українська громадська організація "Центр вивчення безпеки" (СЕNSS) наприкінці
лютого опублікувала згадку про результи моніторингу звітів Національної поліції, Служби
безпеки України (СБУ), статистики Генпрокуратури (ГПУ), постанов судів і повідомлень
ЗМІ про порушення правопорядку з використанням нелегальної вогнепальної зброї, який
опублікувала. Дослідження охопило період від вересня до грудня 2019 року. Про це
дослідження також повідомило видання DW. В публікації видання DW вказується, що за
словами керівника СЕNSS Вадима Черниша, за цей час трапилося 548 випадків незаконного
використання, зберігання або продажу зброї. А за весь 2019 рік, за даними ГПУ, 6204
порушень закону були кваліфіковані як незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухових
речовин.
Для того, щоб оцінити реальний стан речей, та зрозуміти про що говорять такі
показники варто здійснити окреме розслідування.
Фраза «Ми уже для всего мира стали негативным примером. Примером, как не надо
делать. Вон Трамп фотографии з Евромайдана использует как ее а-а-анти, аантирекламу» – містить ознаки маніпуляції.
Фото із Євромайдану за 18 лютого 2014-року, де протестувальники намагаються
вирвати кийок у правоохоронця, справді було використано у рекламній публікації Трампа.
Реклама була подана із facebook-сторінки «Євангелісти за Трампа» і вміщала з одного боку
розміщене фото Дональда Трампа і напис «Громадська безпека» під цим фотом, з іншого –
напис «хаос та насильство» під фото з Євромайдану. Однак невідомо, чи таку ілюстрацію
використано спеціально, чи ні.
Тому стверджувати, що Трамп використовує фото з Євромайдану як антирекламу –
некоректно.
Загалом, не зрозуміло, як пов'язані між собою заявлена ведучою тема «зростання
випадків насильства з боку радикальних організацій» та коментар пана Філіндаша, у якому
він не наводить жодного прикладу цього «зростання».

ДОДАТОК 2
Телепередача «LIVE» 30 липня 2020 року https://fex.net/ru/s/fp5pdo6
Розшифрування розмови
Ведуча: «Річ в тім, що ПАРЄ планує відправити до України додаткову місію, яка
розслідуватиме факти ультраправого екстремізму. Про це в коментарі телеканалу 112
Україна розповів депутат австрійського парламенту – Штефан Шеннах. За його словами,
хвиля нападів націонал-радикалів на мирних громадян в Україні повинна стати темою
доповіді в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Коментар Штефана Шеннаха (переклад каналу 112 Україна):
«Про це багато інформації, я дуже занепокоєний. Думаю, в контексті нашої спільної
роботи з Україною, ми повинні завжди це висвітлювати і привертати увагу громадськості.
Україна – член ради Європи і це має бути дуже важливою темою для обговорення.
Переконаний, що солідарних зі мною в Раді Європи буде більшість і ми займемо рішучу
позицію і виробимо чітку заяву щодо цього питання».
Ведучий: «А давайте тепер долучимо до нашого ефіру політолога Кирила Молчанова,
він на зв’язку з нами. Добрий день, пане Кириле».
Кирило Молчанов: «Вітаю, колеги»
Ведучий: «Скажіть, будь ласка, такий намір ПАРЄ про що може свідчити? Чи буде
ефект від роботи зокрема, зокрема відповідних органів в контексті того, що ми щойно
почули»
Кирило Молчанов: «Ну, я сподіваюся, що… не має у нас внутрішньої реакції, так.
Що в нас ні СБУ, ні Генпрокуратора не може навести лад, так, починаючи з різними
погромами, за етнічними ознаками там були, ромськими наприклад, так. Чи там поливання
фарбою синагог. І напади на політичні партії – ту ж партію Шарія чи Опозиційну
платформу, де гранату кидали… Того я думаю, що, може, там ПАРЄ якимось чином може
цю ситуацію виправити. Тому що я думаю, воно давно вже там зайшла на такий рівень,
щоби приймали тільки ці рішення і був наведений порядок, так. У нас. Оскільки
інституційно ми бачимо, що правоохоронна система не допрацьовує або проявляє повну
інфантильність».
Ведучий: «Так і пожвавити процеси щодо розслідування, відкриття справ,
приборкання ось таких проявів можуть лише зовнішній фактор, зовнішній вплив?»
Кирило Молчанов: «На жаль, така ситуація, що на якісь зовнішні чинники, наше
політичне керівництво реагує швидше, ніж на внутрішні запити суспільства. В принципі,
якщо питання буде піднято на ПАРЄ, то, можливо, там на рівні президента задумуються,
що потрібно навести якийсь порядок в Україні. Щоб у держави була монополія на
застосування сили, щоб інституційно працювали правоохоронні органи, щоб діяв принцип
невідворотності покарання за скоєне і так далі. Це до речі, не перший раз, коли організації
такого типу починають цікавитися ситуацією такою… ви там казали правим
екстремізмом в Україні. Ось буквально місяць назад вийшов доклад ООН щорічний
по правам людини. І там був розгромний доклад по Україні. Що з прави людини
погано. Що ці випадки були описані. В принципі, ми бачимо, що на міжнародному

рівні це чим далі, тим більше починають помічати і ось ставити… і піднімати такі
питання на міжнародних майданчиках».
Ведучий: «Дивіться. Справа в тому, що не лише на міжнародних майданчиках.
Порушують ось такі теми. І не лише на міжнародних майданчиках і не лише представники
тієї чи іншої міжнародної інституції звертаються з такою проблемою, яка є в нашій країні.
Але в тому числі представники опозиції. Ви знаєте, напевно, що, значить, було повторне
звернення одного з лідерів опозиції Віктора Медведчука до президента Зеленського якраз в
контексті того, що відбувається на вулицях. Ось якраз Віктор Медведчук каже, що вам, пане
президенте, потрібно визначитися, з ким ви інтереси свої відстоюєте – українців чи
націонал-радикалів. Будь ласка. Буде якась реакція, наприклад, або відповідь на це
запитання».
«Ну, якщо немає відповіді, то це також є відповідь, будьмо відверті. Це, по суті, буде
прояв того, що немає чого відповісти. А по-друге, ми ж не знаємо, чи ця інформація до
Зеленського взагалі доходить. Є інформація, що він взагалі в такій теплій інформаційній
ванні перебуває і всі ці месиджі вони блокуються десь на рівні Ярмака чи Мендель, так.
Тобто він взагалі не бачить те, що ми зараз з вами тут обговорюємо по різним проявам
насилля вуличного, що відбувається. Але проблема Зеленського в тому, що загравання з
ультраправим електоратом йому нічого не дає бонусного. Для них він все одно чужий. Вони
за нього голосувати ніколи не будуть. А ось відвернути підтримку українців, котрі його
обирали, як анти-Порошенка, він може. Тому що я бачив, що якраз на Півдні на Сході
рейтинг Зеленського з кожним місяцевим суттєво так зменшується. Настає розчарування.
Та відсутність виконання його передвиборних обіцянок, про які, здається, в попередньому
листі Медведчук описував ситуацію.
«Тут, дивіться, просто коли ми говоримо про такі речі в контексті цього листа,
запитання лунають приблизно так – пане президенте, прийшов час визначитися з ким ви –
з простими людьми, чи, наприклад, з націонал-радикалами. Прийшов час визначитися з ким
ви – з міжнародними, як їх називають в опозиції, спекулянтами, які викачують з України
туди закордон ресурс, гроші, чи з простими українцями, які, наприклад, потребують
соціальної допомоги. І.. Тут, якщо ми ставимо запитання саме так – відповіді просто не
існує, її нема, чи її не буде, зважаючи на те, що ну якісь опозиції ми можемо не відповідати.
Чому так?».
«Ну, це ознака того, що є комунікаційна криза на рівні офісу президента. Вони
починають не чути не лише опозицію, а ї своїх виборців, громадян України. Якраз в цій
ситуації ми бачимо, що, можливо, в кращому випадку, відповідь буде у діях президента.
Так, що він на фоні цього ж падіння рейтингу почне задумуватися, що він робить щось не
так, і що, можливо, потрібно почати змінювати курс, вектор, чи почати приходити до
виконання своїх передвиборних обіцянок. По настанню миру на Сході, чи в плані
подолання епохи бідності, чи там посадок корупціонерів і т.д. В цьому плані такі листи,
якщо на них навіть не відповідають, вони також несуть, скажімо так, ну достатню
державницьку функцію, оскільки заставляють задуматися адресата, якщо тебе
критикують це ж не просто якийсь там популізм, це ж можливо має якусь фундаментальну
основу і потрібно задуматися і міняти щось в своїй політичній позиції і своїх діях».

АНАЛІЗ
Перша частина передачі до коментаря експерта містить такі самі наративи, що й у
передачі днем раніше.
Коментар депутата ПАРЄ Штефана – маніпуляція з ознаками неправдивої
інформації.
По-перше, коментар, уміщений у відрізок ефіру, не містить жодних конкретних заяв
щодо «розгулу екстремізму в Україні» та можливій протидії цьому.
По-друге, достеменно невідомо і про це ніде не вказується під час передачі, де, коли
та за яких обставин був взятий цей коментар.
По-третє, як з’ясували журналісти Mediasapiens у постійного представництва України
при Раді Європи, а саме – в другого секретаря представництва Юлії Філінської, навіть, якщо
вважати, що Штефан Шеннах справді збирається ініціювати реакцію ПАРЄ на «розгул
екстремізму в Україні», то ініціативи однієї людини недостатньо, аби створити спеціальний
робочий чи інформаційний візит для розслідування цього та будь-якого іншого питання.
Також зазвичай ПАРЄ вивчає проблему на загальноєвропейському рівні, а не в одній країні
Окрім цього, як зазначають журналісти проекту Mediasapiens, «Пані Філінська
повідомила, що навіть у разі рішення створити доповідь на цю тему та організувати візит,
наразі складно говорити про конкретні терміни, адже планова робота Ради Європи й,
зокрема, її Парламентської асамблеї значною мірою порушена протиепідеміологічними
заходами навколо коронавірусу COVID-19».
Далі – ведучий запитує гостя – Кирила Молчанова – про що може свідчити «такий
намір ПАРЄ», а також «чи буде ефект від роботи відповідних органів». Проте не зазначає,
про що йдеться конкретно.
Кирило Молчанов у відповідях здебільшого керується власними судженнями без
посилання на джерела та факти, у його висловлюваннях є ознаки маніпуляцій.
У висловлюванні «Ну, я сподіваюся, що… не має у нас внутрішньої реакції, так. Що
в нас ні СБУ, ні Генпрокуратора не може навести лад, так, починаючи з різними
погромами, за етнічними ознаками там були, ромськими наприклад, так. Чи там
поливання фарбою синагог. І напади на політичні партії – ту ж партію Шарія чи
Опозиційну платформу, де гранату кидали… Того я думаю, що, може, там ПАРЄ якимось
чином може цю ситуацію виправити» відсутнє посилання на конкретні приклади погромів
за етнічними ознаками. Також є маніпуляцією з ознаками неточної інформації є згадка про
СБУ та напади на політичні партії Шарія та Опозиційну платформу.
За законом про Службу безпеки України, передбачається, що СБУ є державним
органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує
державну безпеку України. Завдання СБУ перелічені в ст. 2 цього закону.
Стосовно озвученого паном Молчановим випадку із партією Шарія – станом на зараз
поліція Харківської області веде розслідування про напад на координатора "Партії Шарія"
у Харкові. Зокрема, 6 липня Поліція перекваліфікувала справу з хуліганства на замах на
умисне вбивство.
Фраза Кирила Молчанова «Це до речі, не перший раз, коли організації такого типу
починають цікавитися ситуацією такою… ви там казали правим екстремізмом в Україні.
Ось буквально місяць назад вийшов доклад ООН щорічний по правам людини. І там був
розгромний доклад по Україні. Що з прави людини погано. Що ці випадки були описані. В
принципі, ми бачимо, що на міжнародному рівні це чим далі, тим більше починають
помічати і ось ставити… і піднімати такі питання на міжнародних майданчиках» - ще

одна манупіляція, яка стосується згадки про звіт ООН про порушення прав людини. Такі
звіти організація здійснює регулярно. І основна їх мети – зафіксувати будь-які порушення
прав людини.
Далі – розмова обертається довкола Віктора Медведчука та його звертань до
президента. Телеканал 112 UA належить соратнику Віктора Медведчука, народному
депутау від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

