
                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

І.  Порушення цифрових прав загального характеру (порушення, які мають вплив на 
необмежене коло осіб). 

Доступ до інтернету 

Указом Президента України від 14 травня 2020 року № 184/2020 введено в дію 
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року “Про 
застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким застосовуються, скасовуються і 
вносяться зміни до персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій), запропонованих Кабінетом Міністрів України і 
Службою безпеки України1. 

Цей Указ продовжує неодноразово критиковану практику блокування веб-сайтів на 
підставі Указів Президента України від 15.05.2017 року2 та від 14.05.2018 року3, на що 
вже зверталась увага у аналітичних звітах за результатами Моніторингу порушень 
цифрових прав в Україні4.  

Таким чином, у звітний період зафіксовано 1 (один) факт порушення цифрових 
прав загального характеру у вигляді обмеження доступу до Інтернету, яке стосується 240 
веб-ресурсів.  

ІІ. Порушення цифрових прав індивідуального характеру (порушення, які стосуються 
окремих осіб і не мають безпосереднього впливу на широку аудиторію). 

1. Факти порушення права на свободу вираження поглядів: 

1) Інтернет і поширення чуток 

Кількість судових рішень у справах про поширювання неправдивих чуток (стаття 
173-1 КУпАП) в мережі Інтернет продовжує зменшуватись, порівняно з попередніми 
місяцями. Загалом, у вересні 2020 року експертами ГО “Платформа прав людини” 
виявлено 8 (вісім) відповідних постанов, оприлюднених в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень. Практично всі вони традиційно стосувались питань, 
пов’язаних із Covid-19.  

                                                
1 https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629,  
2 https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
3 https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 
4https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav   
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У зазначених справах ухвалено наступні рішення:  

- 5 справ закрито у зв`язку із закінченням строку притягнення осіб до адміністративної 
відповідальності (в трьох із них суд визнав особу винною у вчиненні 
адміністративного правопорушення за статтею 173-1 КУпАП);  

- 1 справа закрита за відсутністю складу адміністративного правопорушення; 
- у 2-х справах судом прийнято постанови про визнання осіб винуватими у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-1 КУпАП. 
 
В результаті аналізу наведеної судової практики експертами ГО “Платформа прав 
людини” виявлено 1 факт порушення цифрових прав, які пов’язані із втручанням у 
право на свободу вираження онлайн, а саме:  
 
Хмельницький апеляційний суд постановою від 17 вересня 2020 року залишив без 
змін постанову Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про 
притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ст.173-1 КУпАП, а 
апеляційну скаргу останньої - без задоволення. При цьому, ні рішення апеляційного 
суду, ні постанова суду першої інстанції не містять змісту поширеної інформації (є 
лише висновок про те, що було поширено неправдиві коментарі). Такий висновок 
може означати, що особу притягнуто до відповідальності за оціночні судження 
(“коментарі”), що не відповідає європейським стандартам в галузі свободи слова. 
Крім того, в судовому рішенні не зазначено, чому суд дійшов висновку, що 
поширена інформація є недостовірною і може викликати паніку чи порушення 
громадського порядку5. 
 

2) Одночасне застосування таких способів правового захисту, як спростування 
та видалення недостовірної інформації без врахування європейських 
стандартів у галузі свободи слова 

а) Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області своїм рішенням від 31 
серпня 2020 року (оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень 4 
вересня 2020 року) частково задовольнив позов про захист честі, гідності та ділової 
репутації та відшкодування моральної шкоди, визнавши спірну інформацію 
недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права позивача - відомого 
політика. При цьому суд зобов'язав відповідача спростувати спірні відомості, зміст 
яких викладено в судовому рішенні, яке має оприлюднюватись як спростування, та 
видалити спірну публікацію, не обґрунтувавши потреби в одночасному застосуванні 
цих двох способів правового захисту6.  

б) Солом`янський районний суд м. Києва рішенням від 11 вересня 2020 року 
частково задовольнив позов про визнання інформації недостовірною, зобов'язання 
вчинити дії, відшкодування моральної шкоди. Зокрема, він визнав спірну 
інформацію недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову 
репутацію позивача, а також зобов'язав двох відповідачів її спростувати та видалити, 
мотивуючи необхідність видалення інформації тим, що “в іншому випадку зміст 
статей, інформація в яких визнана недостовірною та такою, що порушує особисті 
немайнові права позивача, навіть після її спростування, буде розміщена на 
відповідних веб-сайтах”7. Водночас, цитування цих самих статей у резолютивній 

                                                
5 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91649005  
6 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91474952  
7 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91489370 
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частині рішення суду, яка підлягає оприлюдненню як спростування, суд не вважає 
порушенням прав позивача, що, на нашу думку, свідчить про необгрунтованість 
судового рішення в частині видалення спірних публікацій.  

в) Святошинський районний суд м. Києва своїм рішенням від 16 вересня 2020 року 
частково задовольнив позов про захист честі, гідності, ділової репутації, 
відшкодування моральної шкоди. Він визнав спірну інформацію недостовірною та 
такою, що порушує честь, гідність і ділову репутацію позивача, а також зобов`язав 
ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс» її спростувати шляхом оголошення у відповідній 
програмі у прямому ефірі «Телеканалу новин 24» змісту резолютивної частини 
рішення суду та шляхом розміщення на веб-сайті повного тексту рішення суду. 
Окрім цього, суд зобов`язав ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс» видалити спірну 
інформацію з відеосюжету (відеозапису) програми «Право на правду», розміщеному 
за посиланнями в мережі інтернет, а також зі статті, розміщеної та на веб-сайті, 
незважаючи на те, що це порушуватиме цілісність творів (статті, сюжету) і відповідні 
авторські права. Потреба в одночасному застосуванні таких двох способів правового 
захисту, як спростування та видалення спірної інформації, судом не обгрунтована8. 

г) Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області рішенням від 22 вересня 
2020 року частково задовольнив позов про захист честі, гідності, ділової репутації та 
відшкодування моральної шкоди, визнавши частину спірної інформації 
недостовірною і зобов’язавши відповідача її як спростувати, так і видалити9. 

ґ) Шевченківський районний суд м.Києва рішенням від 28 квітня 2020 року 
(зареєстрованим в Єдиному державному реєстрі судових рішень 30.09.2020) 
задовольнив позов про визнання інформації недостовірною та зобов`язання її 
спростувати. При цьому, суд не тільки не провів розмежування фактів та оціночних 
суджень, що не відповідає європейським стандартам в галузі свободи слова, але й, 
знову ж таки, зобов'язав відповідача спростувати та видалити спірну інформацію, не 
обґрунтувавши потребу в одночасному застосуванні цих двох способів правового 
захисту10. 

д) Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 17 вересня 2020 року частково 
задовольнив позов Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" до ПАТ "Телерадіокомпанія 
"Люкс" та ТОВ "Інформаційне агентство 24" про захист ділової репутації. Суд 
зобов’язав відповідачів одночасно і спростувати, і видалити спірну інформацію, не 
обгрунтувавши необхідності застосування цих способів правового захисту 
одночасно та не навівши у тексті норм матеріального права, які передбачають 
можливість видалення фрагментів спірної передачі. До того ж, з рішення суду 
неможливо зрозуміти зміст зазначеної спірної інформації, оскільки вона практично 
вся закодована як“ІНФОРМАЦІЯ...”, що в свою чергу, не дозволяє зрозуміти 
позицію суду11. 

е-є) Аналогічні проблеми, пов’язані із одночасним покладенням на відповідачів у 
справах про захист честі, гідності, ділової репутації обов’язків спростувати спірну 
інформацію та видалити її мають місце у рішеннях  Кам`янець-Подільського 

                                                
8 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91886828  
9 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91697991  
10 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91865090  
11 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91784241  
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міськрайонного суду Хмельницької області від 22 вересня 2020 року12 та  
Господарського суд Рівненської області від 28 вересня 2020 року13. 

ж) Окремо варто зауважити, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень 
регулярно з'являються рішення у справах про захист честі, гідності і ділової репутації, 
в яких зміст спірної інформації прихований позначками “ІНФОРМАЦІЯ №_”, що 
унеможливлює ознайомлення з відомостями, щодо яких заявлено позовні вимоги. 
Крім рішення,  наведеного у п. “д” цього звіту, зазначена проблема має місце в 
рішенні Подільського районного суду міста Києва від 7 липня 2020 року 
(зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень 9.09.2020 року) у 
справі № 758/7245/1814. Неповне викладення обставин справи не дає можливості 
зрозуміти суть правопорушення, встановленого судом, а також мотиви суду при 
ухваленні рішення. Відтак, публікація подібних неповних текстів судових рішень із 
приховуванням значної частини інформації, важливої для громадського контролю, 
має ознаки порушення принципу гласності та публічності судових процесів та, 
зокрема, публічності судових рішень, а також права громадян на інформацію про 
діяльність судової влади.  

3) Відсутність розмежування фактів та оціночних суджень або неналежне їх 
розмежування 

а) Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 16 вересня 2020 року 
частково задоволено позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Спірну 
інформацію визнано недостовірною та такою, що порушує честь і гідність, ділову 
репутацію позивача, відповідача зобов'язано її спростувати. Водночас, суд не 
розмежував факти та оціночні судження, визнавши твердженнями про факти 
висловлювання про “цькування журналістів одним із керівників Нацполіції”15. В цій 
справі судом не застосовано й інші стандарти, сформульовані Європейським судом 
з прав людини, зокрема, у справі “Газета “Україна-Центр” проти України”.  

б) Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 10 вересня 2020 року 
частково задоволено позов про захист честі, гідності і ділової репутації та 
зобов'язання спростувати недостовірну інформацію, стягнення моральної шкоди. 
Спірну інформацію визнано недостовірною, зобов’язано її спростувати, з 
відповідачів на користь позивача стягнуто судові витрати в сумі 24 610 (двадцять 
чотири тисячі шістсот десять) грн., 40 коп., в тому числі: судовий збір в розмірі 4 610 
грн. 40 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 20 000 грн. 00 
коп. Втім, суд застосував надзвичайно “жорсткі” вимоги до оцінки наявної 
мінімальної фактичної основи для спірних висловлювань та відповідної доказової 
бази, дійшовши висновку про те, що критика можливих правопорушень топ-
посадовців, які мають ознаки складу злочину, може здійснюватись публічно лише у 
разі наявності обвинувального вироку суду, що фактично зводить нанівець функцію 
ЗМІ, як “вартового демократії”. Крім того суд надто вузько розтлумачив спірні 
висловлювання, висуваючи надмірні вимоги до доказів на їх підтвердження. Зокрема, 
висловлювання “родина позивача” було безпідставно звужено лише до його 
цивільної дружини та їх спільної дружини, незважаючи на те, що із спірних 
повідомлень чітко вбачалось, що автори говорили про  родичів позивача в 

                                                
12 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91742253  
13 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91808356  
14 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91395119 
15 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91864654  
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широкому сенсі цього слова16. Фактично судом не враховано ні суспільний інтерес 
до піднятих у спірних матеріалах проблем, ні публічний статус позивача, що не 
відповідає європейським стандартам в галузі свободи слова. 

4) Напад на журналіста, блогера 

а) 14 вересня 2020 року у Києві кілька десятків молодиків напали на сценариста і 
співведучого проєкту “Телебачення Торонто” Єгора Шатайла, повалили його на 
землю та залили обличчя газом. Напередодні Єгор написав пост у ФБ з анонсом 
свого стендапу «про збитковість традиційної української сім'ї, яку треба закрити, як 
Тетчер шахти і вкладати бабки в інновації»17. 

б) 8 вересня 2020 року у Гостомелі напали на громадського активіста Антона 
Кудінова та відібрали його телефон в той час, коли він вів пряму трансляцію на 
фейсбуці розмови з чинним головою селища Юрієм Прилипком, намагаючись 
отримати інформацію про результати його діяльності на посаді за останні п’ять 
років. Коли приїхала поліція, виявилося, що нападники віддали телефон 
співробітникам торговельного центру, але попередньо видалили стрім і деякі 
фейсбук-пости Кудінова18. 

5) Перешкоджання висвітленню в інтернет-виданнях інформації, пов’язаної з 
проведенням виборів, та інші перешкоджання журналістській діяльності 

а) У Луцьку журналісток видання “Точка ОПОРИ” та Центру журналістських 
розслідувань “Сила правди” не допустили 19 вересня на конференцію Волинської 
обласної організації політичної партії “Слуга народу”, посилаючись на карантинні 
обмеження. Координаторка ОПОРИ за виборами у Волинській області Катерина 
Шарпата повідомила, що надіслала заявку на акредитацію на цей захід представника 
видання “Точка ОПОРИ” електронною поштою. Журналістка центру 
журналістських розслідувань Марія Смик також повідомила, що подавала заявку на 
акредитацію на конференцію більш ніж за добу до заходу згідно із вимогою на 
офіційному сайті. Опісля ніхто із нею не контактував. Однак за 20 хвилин до початку 
заходу журналісткам надійшло повідомлення з відмовою в акредитації19. 

б) У Луцьку 19 вересня журналістку Центру журналістських розслідувань “Сила 
правди” Марію Смик не пустили на конференцію регіональної організації 
політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”. Журналістка за два дні до 
конференції акредитувалася за відповідним контактним номером, проте, коли вона 
прийшла у зазначений час за вказаною адресою, двері були замкнені, а контактний 
телефон партії – вимкнений20. 

в) Представнику онлайн-журналу «Цукр» відмовили в акредитації, необхідній для 
висвітлення робочого візиту президента Володимира Зеленського, який 8 вересня 
приїхав до Сумської області. Причиною відмови Сумською державною 

                                                
16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91762581  
17https://www.facebook.com/TVToronto/photos/a.1160663880651574/3493247834059822/?type=3&theater, 

https://imi.org.ua/news/na-spivveduchogo-telebachennya-toronto-napaly-molodyky-ta-zalyly-oblychchya-

gazom-i35058  
18 https://zmina.info/news/u-gostomeli-pobyly-aktyvista-koly-toj-znimav-na-video-selyshhnogo-golovu/ 
19https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20884-na-volini-korespondentku-

tochki-opori-ta-predstavnika-inshogo-zmi-ne-dopustili-na-partkonferentsiiu; 

https://www.facebook.com/yurii.horbach/posts/2910967662338829 
20 https://sylapravdy.com/vony-znykly-vse-shho-treba-znaty-pro-konferencziyu-volynskoyi-opzzh/  
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адміністрацією стала «відсутність свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ». 15 
вересня 2020 року Сумська обласна державна адміністрація повідомила  у відповідь 
на запит «Детектора медіа», що інтернет-видання «не відносяться до категорії засобів 
масової інформації»21. 

г) У Миколаєві 24 вересня прес-секретар кандидата на посаду міського голови  від 
партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрій Багрянцев виштовхував 
журналістку інтернет-видання “НикВести” Алісу Мелік-Адамян з приміщення 
міської виборчої комісії22. Поліція розпочала кримінальне провадження щодо 
перешкоджання законній професійній діяльності журналістки23. 

 

6) Неефективне розслідування справ щодо погроз журналістам, блогерам 

а) Національна поліція закрила кримінальне провадження проти Андрія Портнова, 
який раніше публічно погрожував редакції програми журналістських розслідувань 
“Схеми” й оприлюднив детальні персональні дані водіїв програми24.  

б) Поліція закрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі 
журналістів програми “Схеми”, на яких напали навесні 2019 року в селищі Чабани 
на Київщині під час знімання сюжету про виділення в приватні руки державних 
земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України25. 

2. Приватне життя та захист даних 

1) Незаконне поширення персональних даних 

а) Печерський районний суд міста Києва своїм рішенням від 31 серпня 2020 року 
(опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 2 вересня 2020 року) 
відмовив у задоволенні позову водія програми  “Схеми” (Радіо Свобода) про захист 
права на приватність, зобов'язання вилучити персональні дані з телеграм-каналу 
PortnovUA та відшкодування моральної шкоди. Зокрема, суд зазначив, що: 
“...враховуючи ... ту обставину, що ані Конституція України, ані Закон України «Про 
інформацію» чи Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 
соціальний захист журналістів» не наділяють правом журналіста чи будь-яку іншу особу, крім 
випадків, встановлених КПК України або Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», проводити стеження, збираючи конфіденційну інформацію про особисте життя будь-
якої особи без одержання на це її дозволу, поширення в телеграм-каналі інформації з обмеженим 
доступом, яка є предметом суспільного інтересу, а саме: персональних даних позивача, є 
правомірною, тому знаходить позовні вимоги ОСОБА_1 про зобов`язання відповідача вилучити 

                                                
21https://detector.media/community/article/180394/2020-09-08-u-sumakh-onlain-zhurnal-tsukr-ne-pustili-

visvitlyuvati-vizit-zelenskogo-cherez-vidsutnist-reestratsii/,  

https://detector.media/community/article/180634/2020-09-15-sumska-oda-vvazhae-shcho-internet-vidannya-ne-

vidnosyatsya-do-zmi/  
22 https://nikvesti.com/news/incidents/199518,  
23https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/photos/a.1657736497792642/2751903345042613/?t

ype=1&theater, https://imi.org.ua/news/politsiya-vidkryla-spravu-za-faktom-pereshkodzhannya-zhurnalisttsi-

nykvesty-i35288  
24 https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-portnov/30832115.html, https://imi.org.ua/news/politsiya-

zakryla-spravu-proty-portnova-shhodo-pogroz-redaktsiyi-shem-i34990 
25 https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zakryttya-provadzhennya/30832191.html, 

https://imi.org.ua/news/politsiya-zakryla-spravu-pro-napad-na-shemy-u-chabanah-i35004 
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персональні дані особи такими, що не підлягають задоволенню”26. При цьому, суд не 
мотивував в чому саме полягає суспільний інтерес в поширенні персональних даних 
позивача, а також не врахував, що розповсюдженими є персональні дані саме 
приватної особи - члена знімальної групи програми журналістських розслідувань, 
поширення яких може становити загрозу життю та здоров'ю як позивача, так і членів 
його родини. 

Таким чином, у вересні 2020 року зафіксовано 21 (двадцять одне) порушення 
цифрових прав індивідуального характеру, з яких 20 (двадцять) порушень права на 
свободу вираження поглядів у цифровому середовищі та 1 (одне) порушення права 
на приватне життя та захист даних. 

 

ІІІ. Потенційні загрози для свободи слова та права на приватність в Інтернеті в 
Україні: 

1) Законодавчі ініціативи щодо підвищення ефективності боротьби з 
кіберзлочинністю та використання електронних доказів 

15 вересня 2020 року до порядку денного Верховної ради України включено 
законопроекти №№ 400227, 400328 та 400429, деякі норми яких можуть мати 
потенційно негативний вплив на цифрові права.  

а) Законопроект №4002 водить фінансову та кримінальну відповідальність за 
невиконання санкцій – аж до ліквідації юридичної особи та позбавлення волі. 
Заходи відповідальності можуть застосовуватися не лише до суб’єктів, на яких 
накладено санкції, а і на інших осіб, які «будь-яким чином умисно сприяли 
порушенню їх застосування». При цьому штрафи на суму до 85 тис. грн. 
застосовуватиме безпосередньо спеціальний уповноважений орган, що буде 
створений Кабміном для нагляду за дотриманням санкційного режиму. 

б) Законопроект № 4003 покладає на провайдерів низку обов’язків щодо збереження 
інформації в телекомунікаційних системах для цілей кримінального провадження, 
зокрема про рух трафіку у обсязі, достатньому для ідентифікації абонента та 
визначення джерела походження трафіку та маршруту його передачі протягом 12 
місяців.  

в) Законопроект 4004 передбачає внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та 
використання електронних доказів. Ним планують, зокрема, зобов’язати операторів 
телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних 
мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими підрозділами 
оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та 
тимчасового доступу до інформації про зв’язок, абонента, надання 
телекомунікаційних послуг, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а 
також сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих 

                                                
26 http://reyestr.court.gov.ua/Review/91234408 
27 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69769  
28 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69770  
29 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69771  
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(розшукових) дій та тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в 
операторів та провайдерів телекомунікацій30. 

2) Збір персональних даних користувачів соціальних мереж без їх згоди 

На компанію Facebook подано позов через імовірне шпигування за користувачами 
додатка Instagram за допомогою відеокамери телефона31. 

3) Поширення фейків 

а) У соціальних мережах Facebook та Twitter поширювали неправдиву інформацію, 
що смертність від грипу перевищує смертність від коронавірусу32. 

б) В мережі інтернет поширюється фейк про те, що ексміністр фінансів США Пол 
Генрі О’Ніл нібито написав відкритого листа до українців із критикою 
Євромайдану33. 

в) Головний редактор онлан-видання «Бабель» Євген Спірін заявив, що текст про 
кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська «Несподіваний камінг-аут. 
Вперше в історії України серед кандидатів в мери Івано-Франківська – лезбійка», 
який підписаний кореспонденткою «Бабеля» Катериною Коваленко, – це фейк34. 

г) У соцмережах поширюють фейк, що тест на COVID-19 призводить до запалення 
мозку35. 

4) Атаки на сайти та інші веб-ресурси 

23 вересня 2020 року зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного 
веб-сайта Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних 
управлінь поліції була поширена недостовірна інформація36.  

5) Інтернет-шахрайство 

а) В українському сегменті соціальної мережі Фейсбук з'явилась шахрайська рекламна 
кампанія37. 

                                                
30 Детальніший аналіз див. у заяві Коаліції “За вільний Інтернет” від 08.09.2020: 

https://www.facebook.com/FreeNetUkraine/ та https://bit.ly/2SH8jCt  
31 https://ukrainian.voanews.com/a/pozov-proty-feysbuk/5589777.html  
32 https://factcheck.afp.com/international-health-experts-refute-claim-coronavirus-death-rate-lower-flu-0, 

https://ms.detector.media/trendi/post/25459/2020-09-10-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-vid-gripu-

pomirayut-bilshe-nizh-vid-koronavirusu/ 
33 https://www.stopfake.org/uk/fejk-eks-ministr-ssha-zasudiv-yevromajdan/, 

https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/25472/2020-09-11-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-

eksministr-ssha-zasudiv-evromaidan/ 
34 https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3680978411936979, 

https://vybory.detector.media/2020/09/08/holovred-babelya-tekst-pro-kandydativ-na-posadu-mera-ivano-

frankivska-tse-fejk/?fbclid=IwAR0Jkvk6hwOVFORru5OelHsQuV3oefaCVivCFhc2E--_b17VOaTD2tTUgew 
35https://ms.detector.media/trendi/post/25515/2020-09-17-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-test-na-

covid-19-prizvodit-do-zapalennya-mozku/  
36 https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3347255512027783, 

https://zaxid.net/hakeri_atakuvali_regionalni_sayti_politsiyi_i_publikuyut_feyki_n1508045?fbclid=IwAR1qPT

6gymCz3do8iyl34VE15mcu5kM3AUDqzsCOeqFZ_a6ZOT6OtlpzcSw  
37 https://internetua.com/ukrainskii-segment-facebook-popalsya-na-reklame-moshennikov 

https://www.facebook.com/FreeNetUkraine/
https://bit.ly/2SH8jCt
https://ukrainian.voanews.com/a/pozov-proty-feysbuk/5589777.html
https://factcheck.afp.com/international-health-experts-refute-claim-coronavirus-death-rate-lower-flu-0
https://ms.detector.media/trendi/post/25459/2020-09-10-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-vid-gripu-pomirayut-bilshe-nizh-vid-koronavirusu/
https://ms.detector.media/trendi/post/25459/2020-09-10-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-vid-gripu-pomirayut-bilshe-nizh-vid-koronavirusu/
https://www.stopfake.org/uk/fejk-eks-ministr-ssha-zasudiv-yevromajdan/
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/25472/2020-09-11-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-eksministr-ssha-zasudiv-evromaidan/
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/25472/2020-09-11-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-eksministr-ssha-zasudiv-evromaidan/
https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/3680978411936979
https://vybory.detector.media/2020/09/08/holovred-babelya-tekst-pro-kandydativ-na-posadu-mera-ivano-frankivska-tse-fejk/?fbclid=IwAR0Jkvk6hwOVFORru5OelHsQuV3oefaCVivCFhc2E--_b17VOaTD2tTUgew
https://vybory.detector.media/2020/09/08/holovred-babelya-tekst-pro-kandydativ-na-posadu-mera-ivano-frankivska-tse-fejk/?fbclid=IwAR0Jkvk6hwOVFORru5OelHsQuV3oefaCVivCFhc2E--_b17VOaTD2tTUgew
https://ms.detector.media/trendi/post/25515/2020-09-17-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-test-na-covid-19-prizvodit-do-zapalennya-mozku/
https://ms.detector.media/trendi/post/25515/2020-09-17-u-sotsmerezhakh-poshiryuyut-feik-shcho-test-na-covid-19-prizvodit-do-zapalennya-mozku/
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3347255512027783
https://zaxid.net/hakeri_atakuvali_regionalni_sayti_politsiyi_i_publikuyut_feyki_n1508045?fbclid=IwAR1qPT6gymCz3do8iyl34VE15mcu5kM3AUDqzsCOeqFZ_a6ZOT6OtlpzcSw
https://zaxid.net/hakeri_atakuvali_regionalni_sayti_politsiyi_i_publikuyut_feyki_n1508045?fbclid=IwAR1qPT6gymCz3do8iyl34VE15mcu5kM3AUDqzsCOeqFZ_a6ZOT6OtlpzcSw
https://internetua.com/ukrainskii-segment-facebook-popalsya-na-reklame-moshennikov


б) В інтернеті з'явився ще один вид шахрайства: шахраї створюють в соцмережі 
фейкові сторінки користувачів, ідентичні справжнім,і просять про фінансову 
допомогу38. 

в) Шахраї розробили нову схему крадіжки грошових коштів з банківських карт. 
Зловмисники отримують гроші з карти після того, як власник гаджета сканує QR-
код39. 

6) Збій в роботі веб-сайтів, мобільних додатків та соціальних мереж  

а) Користувачі соціальної мережі Instagram повідомили про проблеми з доступом до 
сервісу: у 63% виникають проблеми при роботі з сайтом, 23% користувачів 
скаржились на погану роботу стрічки новин, ще 13% не могли увійти в свій аккаунт40.  

б) 25 вересня 2020 року в роботі мессенджера Telegram стався збій. Всього про 
проблеми заявили 49% користувачів месенджера, 47% користувачів скаржаться на 
неможливість надіслати повідомлення41. 

Таким чином, у вересні 2020 року зафіксовано 6 (шість) потенційних загроз 
для свободи слова та права на приватність в Інтернеті в Україні, про які свідчать 14 
фактів потенційних порушень цифрових прав, виявлених під час моніторингу. 

 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що моніторинг порушень цифрових прав в 
Україні у вересні 2020 року дозволив виявити: 

● 1 (один) факт порушення цифрових прав загального характеру у вигляді 
обмеження доступу до Інтернету, який стосуються 240 веб-ресурсів; 

● 21 (двадцять один) факт порушення цифрових прав індивідуального 
характеру, з яких:  

○ 20  (двадцять) випадків порушення права на свободу вираження поглядів у 
цифровому середовищі; 

○ 1 (один) факт порушення права на приватне життя та захист даних у 
цифровому середовищі. 

Виявлено також 6 (шість) потенційних загроз для свободи слова та права на приватність 
в Інтернеті в Україні, про які свідчать 14 фактів потенційних порушень цифрових прав, 
виявлених під час моніторингу. 
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40 https://internetua.com/v-rabote-instagram-proizoshel-sboi-6  
41 https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/25580/2020-09-25-u-mesendzheri-telegram-stavsya-zbii/  

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/novyy-vid-moshennichestva-v-socsetyah-kak-ne-popast-na-kryuchok-aferistov-1213158.html
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/novyy-vid-moshennichestva-v-socsetyah-kak-ne-popast-na-kryuchok-aferistov-1213158.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/v-ukraine-poyavilsya-opasnyy-vid-moshennichestva-kak-uberechsya-ot-obmana-v-socsetyah-1475441.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/v-ukraine-poyavilsya-opasnyy-vid-moshennichestva-kak-uberechsya-ot-obmana-v-socsetyah-1475441.html
https://gsminfo.com.ua/27597-v-ukrayini-kradut-groshi-zi-smartfoniv-absolyutno-novym-sposobom.html
https://glavcom.ua/world/hitech/shahraji-rozrobili-novu-shemu-kradizhki-groshovih-koshtiv-z-bankivskih-kart-706236.html
https://glavcom.ua/world/hitech/shahraji-rozrobili-novu-shemu-kradizhki-groshovih-koshtiv-z-bankivskih-kart-706236.html
https://internetua.com/shahrayi-rozrobili-novu-shemu-kradijki-groshovih-koshtiv-z-bankivskih-kart
https://internetua.com/shahrayi-rozrobili-novu-shemu-kradijki-groshovih-koshtiv-z-bankivskih-kart
https://internetua.com/v-rabote-instagram-proizoshel-sboi-6
https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/25580/2020-09-25-u-mesendzheri-telegram-stavsya-zbii/

