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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 України
1
. 

Цей Указ продовжує неодноразово критиковану практику блокування веб-сайтів на підставі Указів 

Президента України від 15.05.2017 року
2
 та від 14.05.2018 року

3
, на що вже зверталась увага у 

аналітичних звітах за результатами Моніторингу порушень цифрових прав в Україні
4
.  

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.  

 

 

 

 

                                                             
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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ІІ. ПОРУШЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (порушення, 

які стосуються окремих осіб і не мають безпосереднього впливу на широку аудиторію) 

1. Порушення права на свободу вираження поглядів: 

1) Напади на журналістів, блогерів, громадських активістів 

а) 2 листопада 2020 року Національна спілка журналістів України повідомила про те, що 30 жовтня 2020 

року в Новій Каховці на Херсонщині був здійснений напад на журналіста інтернет-видання 

NovaKahovka.City Андрія Пилиповича, у якого забрали та розбили смартфон під час проведення 

відеозйомки на земельному аукціоні.
5
  

б) 14 листопада 2020 року в столичному ресторані “Havana” стався напад на громадських активістів 

“СтопКору”, які виявляли та фіксували порушення карантину вихідного дня
6
. 

2) Одночасне застосування таких способів правового захисту, як спростування та видалення 

недостовірної інформації без обґрунтування необхідності в цьому,  невмотивованість рішень про 

видалення спірної  інформації, що порушує  європейські стандарти у галузі свободи слова 

Дедалі частіше ухвалюються рішення, якими спірні відомості, що визнані недостовірними, суди 

зобов’язують не лише спростувати, але й видалити. Нерідко мова йде про видалення не лише спірної 

інформації, але й всього сюжету чи статті. При цьому, рішення в частині покладання обов’язку видалити 

публікацію/статтю/сюжет/інформацію нерідко не мотивуються (або неналежним чином мотивуються), в 

них не наводяться достатні вагомі аргументи на користь виправдання такого втручання у право на 

свободу вираження. Детальніше цю проблему описано в аналітичному звіті “Судова практика у справах 

про поширення інформації в Інтернеті: тенденції та проблеми правозастосовної практики”
7
. 

В листопаді 2020 року під час Моніторингу виявлено 7 (сім) таких рішень, а саме: 

а) Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 29 жовтня 2020 року 

(оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень 16 листопада 2020 року)
8
; 

б) Київського районного суду м. Харкова від 5 листопада 2020 року
9
; 

в) Шевченківського районного суду м. Києва від 6 листопада 2020 року
10

; 

г) Господарського суду Волинської області від 12 листопада 2020 року
11

; 

ґ) Шевченківського районного суду м. Києва від 17 листопада 2020 року
12

; 

д) Подільського районного суду міста Києва від 11 листопада 2020 року
13

; 

е) Шевченківського районного суду м. Києва від 6 листопада 2020 року
14

; 

Окремо варто зауважити, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень продовжують з'являтися 

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. Прикладами таких рішень є рішення Київського районного суду м. 

                                                             
5 http://nsju.org/novini/u-novij-kahovczi-zdijsneno-napad-na-zhurnalista/  
6https://www.facebook.com/watch/?v=366828881275002  
7 https://bit.ly/3eHXQks  
8 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92833086  
9 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92665311  
10 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92698646  
11 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92854418  
12 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92914546  
13 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92970904  
14 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92867502  
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Харкова від 9 листопада 2020 року
15

 та Київського апеляційного суду від 27 жовтня 2020 року 

(оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 24 листопада 2020 року)
16

. 

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) Застосування способу правового захисту, не передбаченого законом 

Заочним рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2020 року (оприлюдненим в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 листопада 2020 року) задоволено позов про 

спростування недостовірної інформації. Суд зобов’язав спростувати спірні відомості шляхом їх 

видалення, а також зобов’язав оприлюднити текст спростування, який містить оцінку спірного 

матеріалу позивачем, а не недостовірні факти, які підлягають спростуванню. Спростування зобов’язано 

оприлюднити на всіх інформаційних ресурсах відповідача, а не лише на тому з них, де спірне 

повідомлення опубліковано, що є явно надмірним кроком. Крім того, відповідача зобов’язано 

вибачитись. Всі ці способи правового захисту не передбачені законодавством України і порушують 

європейські стандарти в галузі свободи слова
17

. 

4) Неналежне розмежування фактів і оціночних суджень  

Постановою Київського апеляційного суду від 19 листопада 2020 року відмовлено в задоволенні 

апеляційної скарги та залишено в силі рішення суду першої інстанції, яким фактичними твердженнями 

визнано висловлювання, які є оціночними судженнями, а саме: «…учитывая ситуацию с давлением на 

профессора журналистики ОСОБА_3 , которое осуществляется силами и в угоду ОСОБА_2 ,…» та 

«Такие как ОСОБА_2 просто дискредитируют любую реформу»
18

. Таке рішення мотивовано тим, що 

наведені висловлювання мають обвинувальний нахил, створюють негативне враження про позивача. 

Зазначена аргументація явно суперечить практиці ЄСПЛ по статті 10 Європейської Конвенції з прав 

людини та основоположних свобод. 

5) Інтернет і поширення чуток 

а) Мостиський районний суд Львівської області своєю постановою від 6 листопада 2020 року визнав 

особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173-1 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та зобов'язав її сплатити штраф у розмірі 170 грн. та судовий збір 

у розмірі 420 грн. 40 коп. за поширення у соціальній мережі «Facebook» допису наступного змісту: 

«Поштарка с.Буховичі вкрала в мене сьогодні телефон». При цьому, суд не обґрунтував чому він дійшов 

висновку, що поширення зазначеного повідомлення може викликати паніку серед населення або 

порушити громадський порядок, а також чому він визнав це повідомлення неправдивими чутками в той 

час, коли поштарка підтвердила, що “принісши пошту, ненароком взяла зі столу мобільний телефон, 

однак такий згодом повернула”
19

. 

б) Косівський районний суд Івано-Франківської області своєю постановою від 20 листопада 2020 року 

визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173-1 КУпАП та 

зобов'язав її сплатити штраф у розмірі 170 грн. та судовий збір у розмірі 420 грн. 40 коп. за поширенняу 

соціальній мережі «Facebook» коментаря відносно іншої особи
20

. Водночас, рішення суду не містить ні 

змісту цього коментаря, ні обґрунтування висновку суду про те, що він може посіяти паніку серед 

населення чи порушити громадський порядок. За таких обставин не виключається можливість 

притягнення особи до відповідальності за поширення оціночних суджень, що не відповідає 

європейським стандартам в галузі свободи слова.  

                                                             
15 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93026581  
16 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93032082  
17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92593989  
18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93146342  
19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92752291  
20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92978085  
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6) Обмеження доступу до публічної інформації 

а) Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 11 листопада 2020 року задоволено позов, яким 

визнано такою, що не відповідає дійсності, ганьбить честь, гідність, ділову репутацію, порушує особисті 

немайнові права позивача інформацію, викладену у листі Прокуратури міста Києва про звільнення 

позивача на підставі Закону України “Про очищення влади”, спрямованому на адресу Міністерства 

юстиції України, та зобов’язано відповідача відкликати цей лист
21

. Суд ухвалив зазначене рішення 

незважаючи на те, що ним було встановлено достовірність факту звільнення позивача з посади на 

підставі положень Закону України “Про очищення влади”, про що був виданий відповідний наказ. 

Судом не враховано, що повідомляючи Міністерство юстиції України  про вказане звільнення, 

прокуратура діяла в межах своїх повноважень і у відповідності до норм Закону України “Про очищення 

влади” (зокрема, п. 2 ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень). Таке рішення суду не відповідає 

законодавству України та європейським стандартам в галузі свободи слова, оскільки створює підстави 

для безпідставного вилучення зазначеної інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких 

застосовано положення Закону України "Про очищення влади" і може призвести до обмеження доступу 

до неї. 

б) Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко відмовила журналістці інтернет-видання 

“Преступности.НЕТ” Юлії Акимовій у наданні копії контракту з директоркою комунальної лікарні 

Світланою Федоровою, заявивши про його конфіденційність
22

. 

в) Начальник Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак відмовив 

інтернет-виданню “Преступности.НЕТ” у наданні інформації про ремонтні роботи біля будівлі 

відомства в Миколаєві
23

. 

г) Служба безпеки України відмовила в наданні інформації щодо кількості автомобілів в своєму 

автопарку на запит журналістів Радіо Свобода, мотивуючи це тим, що запитувані дані є інформацією з 

обмеженим доступом
24

. 

7) Перешкоджання професійній журналістській діяльності, мова ворожнечі, пошкодження 

майна журналіста 

а) Двох журналісток сайтів 061.ua і “Паноптікон” не пустили 4 листопада на позачергове засідання сесії 

Запорізької міської ради, аргументуючи заборону доступу до сесійної зали карантинними обмеженнями. 

Також не була проведена онлайн-трансляція засідання
25

. 

б) Журналіста запорізького сайту “Акцент” Ігоря Гур’єва цькують у соцмережі "Фейсбук" у коментарях 

під новинами про коронавірус, зокрема, в них містяться образи, погрози й побажання смерті 

журналісту
26

.  

в) Журналістка-розслідувачка Алла Максимчук, яка проводила журналістське розслідування для 

проекту “Лабораторія викриттів” від BIHUS.INFO написала заяву в поліцію щодо перешкоджання 

журналістській діяльності у зв'язку з ненаданням інформації на запит Рівненським регіональним 

управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Поліція відкрила 

кримінальне провадження
27

. 

г) 26 листопада 2020 року невідомі підпалили автомобіль одеського журналіста та видавця журналу 

"Судноплавство" Олександра Сивака. Він пов'язує цей інцидент зі своєю професійною діяльністю. 

                                                             
21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/92941208  
22https://imi.org.ua/news/mykolayivska-oblrada-vidmovylasya-nadaty-prestupnosty-net-zapytuvana-informatsiyu-i35990  
23 https://news.pn/ru/public/244277 
24 https://www.radiosvoboda.org/a/news-avtopark-sbu/30969852.html  
25https://imi.org.ua/news/u-zaporizhzhi-cherez-karantyn-zhurnalistok-ne-pustyly-na-sesiyu-miskrady-i36026  
26https://imi.org.ua/news/u-zaporizhzhi-zhurnalista-tskuyut-u-fejsbutsi-za-novyny-pro-koronavirus-i36114  
27https://imi.org.ua/news/rivnenska-zhurnalistka-podala-zayavu-v-politsiyu-cherez-pryhovuvannya-informatsiyi-pro-miski-

kredyty-i36121  

https://lustration.minjust.gov.ua/register
https://lustration.minjust.gov.ua/register
https://news.pn/ru/
https://news.pn/ru/
https://bihus.info/kvartyry-dlya-svoyih-hto-v-rivnomu-otrymav-pidtrymanu-z-byudzhetu-pilgovu-ipoteku/
https://bihus.info/projects/laboratoriya-vikrittiv/
https://sudohodstvo.org/
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92941208
https://imi.org.ua/news/mykolayivska-oblrada-vidmovylasya-nadaty-prestupnosty-net-zapytuvana-informatsiyu-i35990
https://news.pn/ru/public/244277
https://www.radiosvoboda.org/a/news-avtopark-sbu/30969852.html
https://imi.org.ua/news/u-zaporizhzhi-cherez-karantyn-zhurnalistok-ne-pustyly-na-sesiyu-miskrady-i36026
https://imi.org.ua/news/u-zaporizhzhi-zhurnalista-tskuyut-u-fejsbutsi-za-novyny-pro-koronavirus-i36114
https://imi.org.ua/news/rivnenska-zhurnalistka-podala-zayavu-v-politsiyu-cherez-pryhovuvannya-informatsiyi-pro-miski-kredyty-i36121
https://imi.org.ua/news/rivnenska-zhurnalistka-podala-zayavu-v-politsiyu-cherez-pryhovuvannya-informatsiyi-pro-miski-kredyty-i36121


Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.194 

(Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України
28

. 

8) Неналежне розслідування справ щодо порушення прав журналістів 

За повідомленням Української Гельсінської спілки з прав людини, Головне управління Нацполіції в 

Херсонській області закрило кримінальне провадження за фактом нападу активіста Кирила Стремоусова 

на журналіста херсонського онлайн видання “Вгору” Дмитра Багненка. Юристи херсонської приймальні 

УГСПЛ оскаржили такі дії поліції до суду. При цьому, за інформацією УГСПЛ після подання скарги до 

суду, слідчий поліції двічі проігнорував судові засіданні та не подав матеріали кримінального 

провадження, що унеможливлює розгляд скарги по суті
29

. 

9) Поширення фейків та використання ботів 

а) Журналісти “Четвертої влади” викрили ботоферми кандидатів на посаду міського голови Рівного
30

. 

б) Соціальна мережа Facebook заблокувала діяльність низки мереж ботів, які поширювали фейки у 

восьми країнах – в Ірані, Афганістані, Єгипті, Туреччині, Марокко, М'янмі, Грузії та Україні
31

. 

в) Тернопільське видання PRO.te.ua передрукувало із сайту сатиричних фейкових новин UaReview 

матеріал під назвою “Поліція викрила конвертаційний центр, який конвертував лавочки в голоси 

виборців”
32

, як достовірний факт. 

г) Деякі волинські й рівненські ЗМІ поширили фейкову новину про дикого кабана, який нібито пливе на 

плоті до Луцька
33

. 

ґ) В інтернеті поширюють фейк про те, що ПЛР-тести взагалі не можуть виявляти віруси, зокрема і 

COVID-19
34

. 

10)  Хакерські атаки 

а) 10 листопада 2020 року на фейсбук-сторінці омбудсмена Людмили Денісової повідомлялось про те, 

що сайт уповноваженого Верховної Ради України з прав людини другий день поспіль залишається 

недоступним через хакерські атаки
35

. 

б) Миколаївська обласна державна адміністрація повідомила про несанкціоноване втручання 17 

листопада 2020 року в роботу офіційного веб-сайту облдержадміністрації. Як повідомляє видання 

Novosti-N, хакери розмістили на сайті ОДА прапор так званої “ЛНР”
36

.  
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2. Приватне життя та захист даних 

16-го листопада 2020 на фейсбук-сторінці кандидата на посаду міського голови Рівного Віктора 

Шакирзяна з'явилося вітання до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, яке містить логотип 

партії «Рівне разом», що має ознаки політичної реклами. Як листівку використали фото журналістів і 

працівників ЗМІ, які не давали на це своєї згоди
37

.  

Таким чином, у листопаді 2020 року зафіксовано 30 (тридцять) порушень цифрових прав 

індивідуального характеру, з яких 29 (двадцять дев’ять) 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) Незаконне відстеження даних користувачів соцмережею 

Facebook підозрюють у відстеженні даних користувачів за межами соцмережі з використанням 

інструменту під назвою Centra, який дозволяє збирати інформацію про поведінку користувача в 

інтернеті
38

. 

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

а) 5 листопада 2020 року у роботі Teлеграм стався глобальний збій, який відчули і в Україні. Перебої в 

роботі месенджера почалися близько 10-ї години ранку. Найбільше скарг надходить на неможливість 

підключення до месенджера (94%) та проблеми з відправленням повідомлень (5%)
39

. 

б) Користувачі Twitter можуть отримати доступ до зникаючих історій Fleets через 24 години. Виявилося, 

що публікації не видаляються повністю, як обіцяли розробники. Вони не доступні через інтерфейс 

сервісу, але їх можна переглянути іншими способами
40

. 

3) Інтернет-шахрайство 

а) Шахраї зламали аккаунт херсонського священика і від його імені просили гроші
41

. 

б) В інтернеті шахраї ошукали покупців, продаючи неіснуючий одяг у соцмережах. Від клієнтів 

вимагали передоплату, а отримавши гроші – зникали
42

. 

в) Інтернет-шахраї ошукують осіб, видаючи себе за продавців товару і просячи покупців перераховувати 

їм гроші на картку
43

. 

г) ПриватБанк попереджає про шахраїв з призами від імені банку. Зловмисники пропонують 

користувачам пройти опитування і нібито отримати за відповіді грошову винагороду
44

. 

ґ) До поліції почастішали звернення щодо шахрайств у сфері пошуку роботи в мережі Інтернет
45

. 
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д) Аферисти використовують шкідливе ПО для смартфонів, щоб красти дані користувачів. Після цього 

шахраї шантажують своїх жертв і вимагають гроші
46

. 

е) Інтернет-шахраї ошукали чоловіка на 50 тисяч гривень
47

. 

Таким чином, у листопаді 2020 року зафіксовано 3 (три) потенційні загрози для свободи слова та 

права на приватність в Інтернеті в Україні, про які свідчать 10 (десять) фактів потенційних 

порушень цифрових прав, виявлених під час моніторингу. 

 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що моніторинг порушень цифрових прав в Україні у 

листопаді 2020 року дозволив виявити: 

● 1 (один) факт порушення цифрових прав загального характеру у вигляді обмеження доступу 

до Інтернету, який стосуються 240 веб-ресурсів; 

● 30 (тридцять) фактів порушення цифрових прав індивідуального характеру, з яких:  

○ 29  (двадцять дев’ять) 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 3 (три) потенційні загрози для свободи слова та права на приватність в 

Інтернеті в Україні, про які свідчать 10 (десять) фактів потенційних порушень цифрових прав, 

виявлених під час моніторингу. 
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