
 

 
 
 

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

 
Вих № 2/26/2020 від 26 серпня 2020 року 

Шановна Ольго Володимирівно! 

На Ваше звернення проведено аналіз фрагментів телепередач 
«Український формат»  від ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», (логотип: 
«NEWSONE»), які транслювалися 08.07.2020 о 18.37, 09.07.2020 о 06.36 
(повтор) та  «Подробиці тижня з Олексієм Ліхманом» в ефірі ПрАТ 
«Телеканал «ІНТЕР» 26.02.2020 на предмет достовірності і об’єктивності. 

Повідомляємо,  що представлені фрагменти телепередач 
«Український формат»  від ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», (логотип: 
«NEWSONE»), які транслювались 08.07.2020 о 18.37 та 09.07.2020 о 06.36 
(повтор) містять ознаки маніпуляцій та неправдивої інформації. 

 
Представлений фрагмент телепередачи «Подробиці тижня з 

Олексієм Ліхманом», який транслювався ефірі ПрАТ «Телеканал «ІНТЕР» 
26.02.2020 не містить неправдивої інформації. 

 
Аналіз проведено у відповідності до методології, схваленою 

міжнародною мережею фактчекерів IFCN. 
 
Повний аналіз наданих фрагментів у додатку 1, 2. 

 
 
                                                                                                                З повагою, 

                                             Голові правління ГО “ЦЕНТР МЕДІАРЕФОРМИ” 

Руслан Дейниченко 
 
 



 
 

ДОДАТОК 1. 
 
Телепередача «Український формат»   08.07.2020  о 18.37 та 09.07.2020 

о 06.36 (повтор) 
 
Тексти висловлювань, що мають ознаку дезінформації (розшифрування 

розмови)  
 

Герман: «І вони кидають кістку, - «оці безмовні», що захищають мову, як 
писав Мойсей Фішбейн, славної пам’яті український поет, єврейського 
походження, чудовий перекладач і поет. І вони нам кидають кістку оцю і 
думають, що вони оцим людям голови задурять. І думають, що люди будуть 
за це голосувати. Бо якщо ти будеш говорити по-українськи, то ти будеш проти 
Росії. Бо Україна задумана кимось там на Заході, і та концепція нам 
спущена, як «антиросія». І вони просто цю політику здійснюють. А вони її 
здійснюють настільки бездарно, що навіть цього вони зробити не можуть. 

Ведучий: Тобто ідею, яку пропагував Порошенко і його оточення - якщо 
ти не говориш українською – ти не патріот? 

Герман: Це не Порошенка ідея. Це та ідея, яка лягла в основу проекту           
«Україна – це Антиросія». Це ідея накинута. Порошенко, так само не міг по-
українські добре говорити, як прийшов в президентство, як і той, що сьогодні. 

Ведучий: Почули. Але підтримували процесію і вона зараз 
продовжується. 

Герман: І вдома в себе говорив. Але йому це було вигідно, бо йому це 
сказали зробити. І ті, хто маріонетками керують, коли проект 
затверджували «Україна – Антиросія», вони сказали: «треба по-
українські». І всі відразу заговорили по-українські. Вбрали у вишиванки. 
Але це абсолютно не значить, що вони люблять Україну. Бо любити Україну 
– це не значить ходити у вишиванках, говорити по-українськи. 

 Ведучий: Це правда. Але вибачте… 
Герман: Любити Україну треба справами. Вже час прийшов». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АНАЛІЗ 
 
За результами перевірки передачі «Український формат» 08.07.2020 о 

18.37 та 09.07.2020 о 06.36 (повтор), де  гість передачі А. Герман, 
висловлювала твердження про те, що говорити українською означає 
виконувати умови проекту «Україна – це Антиросія». Це означає – проводити 
насильницьку українізацію населення для ще більшого розколу поміж 
україномовною та російськомовною частинами українців», було виявлено, що  
виступА. Герман містить ознаки маніпулятивний характер. Суть маніпуляції 
полягає в тому, що  А. Герман у своїй промові не наводить певних імен, 
прізвищ та будь яких фактологічних даних чи підтверджуючих фактів. 

Вона говорить: “Бо Україна задумана кимось там на Заході, і та концепція 
нам спущена, як «антиросія».”   Її промова складається суто з оціночних та 
суб’єктивних, бездоказових суджень, емоційних висловлювань щодо певної 
ймовірної ідеї – проєкту «Україна – це Антиросія», сформованої Заходом. 

 Проєкт «Україна – це Антиросія» – не реальний проект, а вигадана теорія, 
яка сформувалась у наратив російської пропаганди. Його бездоказово 
просувають проросійські (ZIK, ZIK, 112 канал, NewsOne) та російські 
(Rubaltic, NewsFront) ЗМІ, які вважають, що використання української мови та 
розірвання ділових відносин з Росією – це частина цього ймовірного проєкту. 

Небезпека таких виступів та маніпулятивнівність працівників 
телевізійного каналу полягає в маскуванні певних пропагандистських 
меседжів під суб’єктивною точною зору того чи іншого учасника (гостя) 
телевізійної передачі. Журналісти, даючи можливість гостю висловлювати 
такі необґрунтовані, емоційні  твердження, апелюють до нібито Свободи 
слова, проте фактично створюють майданчик для трансляції конспірологічних 
теорій та дезінформації.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДОДАТОК 2. 
 

За результатом перевірки передачі «Подробиці тижня з Олексієм 
Ліхманом» було виявлено, що сюжет телеканалу “Інтер” не має ознак 
неправдивої інформації.  Соціологічне дослідження, на яке посилається 
телевізійний ведучий, існує і його проводило авторитетне джерело – КМІС.  

В аналітичному звіті опитування інститут вказав вибірку, похибку, 
дизайн-ефект, мету, запитання були поставлені респондентам чітко, 
відповідно до мети дослідження. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


