
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ІНФОРМАЦІЙНА ГІГІЄНА 



Мета поширювачів 
дезінформації — посіяти 
паніку. Не допомагайте їм, 
допомагайте собі: зберігайте 
самоконтроль і не 
поширюйте інформацію 
емоційного характеру в 
соцмережах.

Не вірте і не 
розповсюджуйте 
інформацію із сумнівних 
джерел. Достовірна 
інформація — на 
офіційних сторінках і 
каналах державних 
органів та Суспільного 
мовлення.

Звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джере-
лами.

Інформацію про втрати можуть знати лише органи без-
пеки та оборони. Інформація на приватних акаунтах 
може не відповідати дійсності. Не поспішайте ділитись 
нею.

Не коментуйте фейки у соціальних мережах; так ви допо-
магаєте їх популярності та ще більшому охопленню ауди-
торії. Поскаржіться на фальшивий обліковий запис або 
сторінку у Фейсбуці. 

Агресор поширюватиме наклепи і «зраду» через свої офі-
ційні чи підконтрольні канали. А може використовувати й 
інші засоби — прикриватись патріотичними гаслами і 
символікою. Перевіряйте сумнівні повідомлення та 
заклики патріотичного характеру.

Зберігайте єдність і підтримуйте одне одного.

Якщо перервався Інтернет-зв’язок, а сторінки державних 
органів були зламані або недоступні — звертайтесь по 
інформацію до Суспільного мовлення. Якщо не працює 
телебачення — вмикайте радіо. Підпишіться на офіційні 
акаунти державних органів у соцмережах.

https://uatv.world/
https://www.facebook.com/help/174210519303259


Не довіряйте чуткам та не піддавайтеся паніці. 
Поширюйте інформацію лише з перевірених джерел.

Будьте пильні, 
мета ворога – змусити нас 
піддатися на брехню та 
маніпуляції, залякати. 

ЯК ЗАХИСТИТИСЬ ВІД ДЕЗІНФОРМАЦІЇ?

Слідкуйте за інформацією від Президента України, уряду, 
сектору безпеки і оборони на їхніх сайтах, у соцмережах, 
по радіо та на телебаченні.

НАДІЙНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Якщо Інтернет не працює, 
слухайте радіо. 
Оновіть додаток Дія 
та користуйтеся Дія.TV 
та Дія.Радіо.

Дезінформація може також ховатися за патріотичними 
повідомленнями для того, щоб виглядати більш достовірною.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_92L8nKQcro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TnYaNow8jEk
https://diia.gov.ua/
https://tv.suspilne.media/
http://ukr.radio/
https://uatv.world/
https://www.youtube.com/watch?v=TnYaNow8jEk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_92L8nKQcro&feature=youtu.be


ОФІЦІЙНІ ДЕРЖАВНІ КАНАЛИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Офіс Президента 

Верховна рада

Рада національної безпеки і оборони 

Генеральний штаб ЗСУ

Міністерство оборони 

Міністерство внутрішніх справ

Національна поліція

Міністерство закордонних справ

Міністерство з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій

Державна служба з надзвичайних 
ситуацій 

Державна прикордонна служба 

Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації

Генеральна прокуратура 

Центр стратегічних комунікацій та 
інформаційної безпеки 

Центр протидії дезінформації

Укрзалізниця

https://www.president.gov.ua/
https://www.facebook.com/president.gov.ua
https://t.me/V_Zelenskiy_official
https://www.mil.gov.ua/
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
https://twitter.com/defenceu/
https://minre.gov.ua/
https://www.facebook.com/MReintegration
https://www.rada.gov.ua/
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/
https://t.me/verkhovnaradaukrainy
http://mvs.gov.ua
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
https://t.me/s/mvs_ukraine
https://dsns.gov.ua/
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
https://t.me/dsns_telegram
https://www.rnbo.gov.ua/
https://www.rnbo.gov.ua/
https://www.facebook.com/rnbou
https://twitter.com/rnbo_gov_ua
https://www.npu.gov.ua/
https://www.facebook.com/UA.National.Police
https://twitter.com/NPU_GOV_UA
https://dpsu.gov.ua/
https://www.facebook.com/DPSUkraine/
https://twitter.com/DPSU_ua
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
https://twitter.com/GeneralStaffUA
https://mfa.gov.ua/
https://www.facebook.com/UkraineMFA
https://twitter.com/UA_MFA_Info
https://cip.gov.ua/
https://www.facebook.com/dsszzi
https://t.me/dsszzi_official
https://www.gp.gov.ua/
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
https://twitter.com/gp_ukraine
https://spravdi.gov.ua/
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
https://t.me/spravdi
https://cpd.gov.ua/
https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd
https://t.me/CenterCounteringDisinformation
https://www.uz.gov.ua/
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/

