
1) Фейк: На Тернопільщині у рекламі Порошенка використали фото 

священика без його згоди 

На популярному тернопільському сайті Politerno. com. ua   з'явилася інформація 

про те, що команда Порошенка розмістили на своєму рекламному  білборді 

фото тернопільського священника без його згоди на те. Навіть священича 

спільнота  Бучацької єпархії  УГКЦ виступила на захист о. Ігоря Джиджори( 

саме його фото розмістили) мовляв, священники не лізуть у політичні баталії. 

Теза 1. Команда Порошенка оприлюднила на своєму рекламному білборді фото 

священника за його згодою. 

Аргумент 1.  Авторитете українське видання  «Українська правда» 

оприлюднили фото документу- заяви самого о. Ігоря Джиджори зі згодою на 

розміщення свого фото на рекламному білбоді команди Порошенка. 

Вердикт- неправда. 

Теза 2. Існує спеціальна інструкція, яка забороняє священнослужителям брати 

участь у політичній агітації.  

Аргумент 2. Усі аргументи тут 

http://ugcc.ua/official/synod/svyashchennosluzhitelyam_zaboronyaietsya_zd%D1%96ysnyuvati_budyaku_

ag%D1%96tats%D1%96yu_za_kandidata_part%D1%96yu_chi_pol%D1%96tichniy_blok__%D0%86nstrukts%

D1%96ya_pro_poved%D1%96nku_svyashchennosluzhitel%D1%96v_ugkts_p%D1%96d_chas_pol%D1%96tic

hnih_viborchih_kampan%D1%96y_70019.html 

Вердикт- правда. 

Теза 3. Даний білборд є політичною рекламою та агітацією.  

Аргументи 3.  Закон України «Про вибори народних депутатів», тут 

визначення політичної реклами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-

17/ed20150521#n769 

Політична реклама - це розміщення або поширення матеріалів передвиборної 

агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить 

також використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого 

процесу, а так само повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого 

процесу або кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів 

або привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого 

процесу чи певного кандидата у депутати. Реклама друкованих видань (газет, 

журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи 

зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - суб'єктів 

виборчого процесу також є політичною рекламою. 
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Вердикт- правда. 

Спростування даного факту Politerno. com. ua не дало. 

Примітка : копію документу-заяви додаю окремим файлом. 

 

 

https://politerno.com.ua/2019/01/17/na-ternopilshhyni-u-reklami-poroshenka-vykorystaly-foto-

svyashhenyka-bez-jogo-zgody/ 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5c417fea94af7/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politerno.com.ua/
https://politerno.com.ua/2019/01/17/na-ternopilshhyni-u-reklami-poroshenka-vykorystaly-foto-svyashhenyka-bez-jogo-zgody/
https://politerno.com.ua/2019/01/17/na-ternopilshhyni-u-reklami-poroshenka-vykorystaly-foto-svyashhenyka-bez-jogo-zgody/
https://blogs.pravda.com.ua/authors/ukolov/5c417fea94af7/


 

2) Соціологія по-тернопільськи 

Одне з найбільш відвідуваних та вторитетних інтернет-видань Тернополя 0352. 

ua.  опублікували результати соціологічного дослідження під час 

парламетських виборів 2019. Тема соцдослідження : за якого кандидата 

віддадуть свій голос тернополяни.  

Теза 1. Опитування є недійсним та сфальсифікованим.   

Аругмент 1. Групи «Аналітики та пронозування»- не існує 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%B

D%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1

C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j

0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Вердикт- неправда 

Теза 2.  Лідери рейтинг Степан Барна та  Андрій Богданець  

Аргумент  2.  Найавторитетніші соціологічні групи України не оприлюднювати 

своїх досліджень по 163 виборчому окрузі (Тернопіль), отже, дана теза не 

викликає довіри.  

Вердикт- неправда. 

Теза 3. Лідерство на ОВО №163 Степана Барни пояснюється високим рівнем 

особистої впізнаваності та занепокоєнням консервативної частини тернополян 

можливістю реваншу проросійських сил. 

Аргумент  та докази 3. У матеріалі немає доведення  чи справді консервативну 

частину тернополян турбує реванш проросійських сил. 

https://www.0352.ua/news/2450773/na-viborah-do-parlamentu-vid-ternopola-lidirue-stepan-barna-

socopituvanna 

Вердикт –неправда. 

 

 

 

 

https://www.0352.ua/news/2450773/na-viborah-do-parlamentu-vid-ternopola-lidirue-stepan-barna-socopituvanna
https://www.0352.ua/news/2450773/na-viborah-do-parlamentu-vid-ternopola-lidirue-stepan-barna-socopituvanna
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+%C2%AB%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB&rlz=1C1GCEA_enUA755UA755&oq=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l2j0l3.2846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.0352.ua/news/2450773/na-viborah-do-parlamentu-vid-ternopola-lidirue-stepan-barna-socopituvanna
https://www.0352.ua/news/2450773/na-viborah-do-parlamentu-vid-ternopola-lidirue-stepan-barna-socopituvanna
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3) Фейк: Олега Барну помітили у київському банку з 

рюкзаком грошей( Фото) 

Фото 25 вересня 2019 року оприлюднило  тернопільське видання 

https://politerno.com.ua і підписали : Олег Барна в «Приватбанку». Новину 

побачили 16651 читач, а вона ж має усі ознаки фейку.  

Теза 1. Інтернет-видання навіть вказало суму грошей, яку «Олег Барна» 

проплатив у банку. 

Аргумент 1 .Ця інформація є абсолютно конфіденційною, тут докази 

https://static.privatbank.ua/files/inform-politika.pdf 

Вердикт- неправда. 

Теза 2. У матеріалі не вказані джерела інформації.  

Аргументи і докази 2.  Анонімність джерела одна з ознак фейкової інформації.  

https://www.prostir.ua/?library=yak-vyznachyty-ta-zlovyty-fejk 

Вердикт- неправда.  

Теза 3. У матеріалі не вказали автора фото. 

Аргумент 3. Одна з ознак фейкової новини. https://www.prostir.ua/?library=yak-

vyznachyty-ta-zlovyty-fejk 

 Вердикт- неправда. 

 

Примітка: фото з сайту додаю окремим файлом.  

 

https://politerno.com.ua/
https://static.privatbank.ua/files/inform-politika.pdf
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https://politerno.com.ua/2019/09/25/olega-barnu-pomityly-u-kyyivskomu-banku-z-ryukzakom-groshej-

foto/ 
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4)  І знову фейкова соціологія 

Любить інтернет-видання  0352. ua.  потішити тернополян свіжою 

соціологією, однак фейковою.  Цього разу у їх матеріалі «світилася» нібито 

євпропейська структура соціологічних досліджень, про яку вже писали раніше 

автоитетні українські видання. 

Теза 1. Результати соціологічного дослідження, опубліковані на сайті 

EuToday.net міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-

Ukraine Research Institute).  

Аргумент 1. Соціологічна група «BURI- Україна» має сумнівну репутацію. 

http://texty.org.ua/d/socio/firm/the-belgium-ukraine-research-institute/ 

Вердикт- неправда.  

Теза 2. Опитування проводилося на території України міжнародним 

дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) в період з 19 по 30 березня 

2018 року. Загальна кількість респондентів склало 2028 чоловік 

(репрезентативна вибірка). Метод опитування - прямі інтерв'ю. Ймовірна 

похибка - 2,2%. 

Аргумент 2. Факт- соціологічні дані подаються з вибіркою, замовником, 

гаеографією, похибкою , датами. У даному матеріалі не вказано замовника.  

Вердикт- напівправда. 

Теза 3. Міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (The Belgium-

Ukraine Research Institute). 

Аргумент 3.Офіційно та правильно англійською звучить так : «Belgian-

Ukrainian Research Institute», вочевидь інформацію у матеріалі не перевірена. 

http://texty.org.ua/d/socio/firm/the-belgium-ukraine-research-institute/ 

Вердикт- неправда. 
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https://www.0352.ua/news/2029040/zahidni-sociologi-viznacili-lideriv-majbutnoi-viborcoi-kampanii-

ukraini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.0352.ua/news/2029040/zahidni-sociologi-viznacili-lideriv-majbutnoi-viborcoi-kampanii-ukraini
https://www.0352.ua/news/2029040/zahidni-sociologi-viznacili-lideriv-majbutnoi-viborcoi-kampanii-ukraini


5) Фейк: У Тернополі виявили сайт із найбруднішою політичною 

агітацією 

У матеріалі популярного тернопільського Інтернет- видання 

http://soroka.ternopil.ua написали про те, що хтось виявив, що найбільше 

брудних політичних маніпуляцій у своїх публікаціях використовує ще одне 

тернопільське Інтернет-видання «Politerno». 

Теза 1. У Тернополі виявили сайт із найбруднішою політичною агітацією. 

Аргумент 1. Не вказано хто виявив, одна з ознак рейкової новини. 

https://www.prostir.ua/?library=yak-vyznachyty-ta-zlovyty-fejk 

Вердикт – неправда 

Теза 2. «Політерно» поширювали політичну агітацію в «день тиші». 

Аргумент 2. Додаю скріншот опублікованих матеріалів за 20 липня( «день 

тиші») Жодної політичної реклами.  

Вердикт- неправда. 

Теза 3. «Політерно» поширювали політичну агітацію в «день тиші» 

Аргумент 3. Законом України «Про вибори народних депутатів» ( ст. 70) 

визначені дії  у «день тиші». Видання «Політерно» їх не порушувало. 

Вердикт-  неправда. 
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