
 

Висновок фахівця 

 

за результатами лінгвістичного аналізу інтерв’ю Ю.Бойказ сайту  

інформаційного агентства УНІАНвід 31 травня 2011 року 

«Бойко просить СБУ знайти «замовника» статті в газеті» 

 

Об’єктом лінгвістичного аналізу, здійсненого на прохання Адвокатського 

об’єднання «Волков і партнери», які надають правову допомогу засновнику 

редакції «Дзеркало тижня. Україна» (ТОВ «ЗН УА») та журналістам 

Шалайському Олексію Степановичу і Ніколову Юрію Петровичу, стали 

висловлювання Юрія Анатолійовича Бойка, що містилися в його інтерв’ю, 

розміщеному на сайті інформаційного агентства УНІАН 31 травня 2011 року 

під заголовком «Бойко просить СБУ знайти «замовника» статті в газеті». 

Аналіз здійснив президент Академії української преси, доктор 

філологічних наук,, професор В.Ф. Іванов. 

Метою аналізу була відповідь на такі запитання, поставлені в запиті до 

Академії української преси з боку представника позивача: 

1) Чи містить висловлювання Ю. Бойка «Це чиєсь замовлення. Ми зараз 

попросили СБУ, щоб з’ясували, хто замовник… Цезаказуха – сто відсотків», – 

заявив Ю.БОЙКО». в контексті редакційного тексту УНІАНщодо ситуації, яка 

передує коментареві Юрія Бойка: «Міністр енергетики і 

вугільноїпромисловості України Юрій БОЙКО вважає замовним матеріал про 

закупівлю«Чорноморнафтогазом» самопідйомної плавучої бурової установки, 

опублікований угазеті «Дзеркало тижня. Україна» 27 травня, і просить СБУ 

з’ясувати, хто можебути замовником», «замовлення могло бути викликане 

бажанням зірвати терміни початку видобуткуУкраїною нафти і газу на 

Чорноморському шельфі. «Прихід платформи у Чорне море,яка може бурити на 

глибині понад 100 метрів, – це реальна зміна всієї геополітичноїситуації. Це 



насправді реально початок великого видобутку (нафти і газу – УНІАН) 

наЧорному морі. Насправді це дискредитація, щоб вона не доїхала, наприклад» 

фактичні дані щодо авторів та видавника статті «Вишка для Бойка»? 

2) Чи можна вважати такі висловлювання Ю. Бойка оціночними 

судженнями? 

3) Чи можуть аналізовані висловлювання Ю. Бойка бути витлумачені як 

твердження про замовний характер статті «Вишка для Бойка», тобто, про 

існування замовника, одержання авторами та/або видавником винагороди за її 

написання і публікацію, тощо? 

Текст інтерв’ю, який є предметом аналізу, містить реакцію Ю.Бойка на 

статтю Ю.Ніколова та О.Шалайського «Вишка для Бойка» («Дзеркало тижня. 

Україна», 27 травня 2011 р.). Ю.Бойко висловлює різко негативне ставлення до 

цієї статті. Поруч з рядом оціночних суджень, інтерв’ю містить ряд тверджень. 

Так, Ю.Бойко робить такий вислів: «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили 

СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків». Тут можна 

виділити твердження Ю.Бойка про те, що стаття в газеті «Дзеркало тижня. 

Україна» є замовним матеріалом. Про це свідчить 1) вираз «сто відсотків», 

тобто інтерв’юйований абсолютно не допускає, що матеріал може бути 

результатом добросовісної роботи журналістів, 2) прохання СБУ знайти 

замовника, тобто інтерв’юйований стверджує, що замовник є, і питання тільки 

в тому, щоб його викрити. Але основний тест на приналежність висловлювання 

до оціночного судження чи твердження про факт міститься у рішеннях 

Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення у справі Лінгенс проти 

Австрії (1986 р.), Українська Прес-Група проти України(2005 р.)). Це те, що 

«факти можна доводити і спростовувати, але не можна виявити міру істинності 

оціночного судження». У данному випадку, Ю.Бойко говорить про замовність 

матеріалу «Дзеркало тижня. Україна» як про доконаний факт і вже виступив з 

проханням до СБУ довести приналежність до замовлення цього матеріалу 



конкретної особи або осіб. Таким чином, для самого Ю.Бойка замовність 

матеріалу – це доконаний факт. 

Згідно ч. 2 ст. 30 Закону України «Про інформацію» (за новою редакцією 

від 13 січня 2011 р.) «2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є 

висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також 

висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять 

фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних 

засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не 

підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості». Як бачимо, наведені 

фрагменти інтерв’ю Ю.А. Бойка містять фактичні дані, а саме твердження 

відповідача про заможність матеріалу, який критику його дії як чиновника, і 

навіть сам відповідач вжив кроки по доведенню правдивості цих данних, для 

чого звернувся в спеціальний правоохоронний орган, який має не просто 

довести факт заможності матеріалу, що розміщений в «Дзеркалі тижня. 

Україна» (це вже «100-відсотковий» факт), а знайти того, хто замовив цей 

матеріал. 

Крім того, дане висловлення «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили 

СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків» можна 

довести або спростувати, що неможливо зробити з оціночними судженнями. 

Таким чином, в інтерв’ю Ю.А. Бойка «Бойко просить СБУ знайти «замовника» 

статті в газеті» містяться твердження про факт відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про інформацію». 

Відповідь на перше питання представника відповідача: 

Ю.А. Бойко в інтерв’ю агентствуУНІАН коментував «матеріал про 

закупівлю «Чорноморнафтогазом» самопідйомної плавучої бурової установки, 

опублікований у газеті«Дзеркало тижня. Україна» 27 травня».Таким чином, 

газета була відразу ідентифікована. В цьому номері газети міститься тільки 

один матеріал, що відповідає критеріям, висловлений в коментарі Ю.А. Бойка. 

Це стаття Ю.Ніколова та О.Шалайського «Вишка для Бойка». Отже, в інтерв’ю 



Ю.А. Бойка прямо визначаються і містяться конкретні данні про газету 

«Дзеркало тижня. Україна» та про статтю «Вишка для Бойка», а отже про 

видавця цієї газети та авторів статті. 

Відповідь на друге питання представника позивача: 

Висловлення Ю.А. Бойка «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили 

СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків» ніяким чином 

не можна віднести до оціночних суджень. Згідно ч. 2 ст. 30 Закону України 

«Про інформацію (за новою редакцією від 13 січня 2011 р.) до оціночних 

суджень не відносяться відомості, що містять фактичні данні, які можна 

довести. Ю.А. Бойко стверджує про факт: «Це чиєсь замовлення… Це заказуха 

– сто відсотків» і вживає конкретні кроки по доведенню цього факту: «Ми зараз 

попросили СБУ, щоб з`ясували, хто замовник». Таким чином, дане 

висловлювання Ю.А. Бойка не є оціночним судженням.  

Відповідь на третє питання представника позивача: 

Висловлювання Ю.А. Бойка «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили 

СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків» є прямим 

твердженням про замовний характер статті «Вишка для Бойка». Далі 

Ю.А. Бойко аналізує кому було вигідним це замовлення. Він також повідомляє 

про конкретні кроки, що вжиті для пошуку замовника та про долучення до цих 

пошуків правоохоронних органів. Правоохоронні органи використовуються для 

розкриття злочинів. Таким чином, Ю.А. Бойко повідомив СБУ про такий 

злочин – замовну статтю Ю.Ніколова та О.Шалайського«Вишка для Бойка» в 

газеті «Дзеркало тижня. Україна», мета якої «дискредитація, щоб вона (бурова 

установка) не доїхала», «щоб розгорнути скандал і зупинити процес».  

Загальний висновок. 

Висловлення Ю.Бойка «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, 

щоб з`ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків» є твердженням про 

факт і, таким чином, підлягає доведенню з боку інтерв’юйованого. У випадку, 



якщо таких доказів не буде наведено, це висловлення має бути спростоване як 

неправдиве. 

 

 

Президент Академії української преси,  

професор, доктор філологічних наук   В.Ф. Іванов 

 


