
                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ  

Аналітичний звіт 

Період моніторингу – грудень 2020 року 

 

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.  

 

 

                                                
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) 

Порушення права на свободу вираження поглядів 

1. Право на доступ до інтернет ресурсів 

а) Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 листопада 2020 року 

(оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 01.12.2020) відмовлено в 

задоволенні позовних вимог про зобов’язання надати запитувані копії документів, які містять 

пропозиції про застосування, скасування та внесення змін до такого виду санкцій як «заборона 

Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів 

сервісів», що були винесені на розгляд РНБО України відповідними органами влади та на основі 

яких були прийняті рішення РНБО України щодо застосування відповідних санкцій, введених в 

дію Указом Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)». Рішення суду обґрунтовується тим, що  запитувана 

інформація має статус службової та державної таємниці5. Разом з тим, суд не врахував того, що 

відповідачі, відмовляючи у наданні запитуваних документів, не здійснили “трискладового 

тесту”. Суд також не розглянув питання про те, чи  може розголошення спірної інформації 

завдати істотної шкоди національній безпеці України або іншим охоронюваним законом 

інтересам, чи буде шкода від оприлюднення інформації  переважати суспільний інтерес в її 

отриманні і не навів відповідних мотивів. Це свідчить про невідповідність зазначеного рішення 

суду законодавству України, зокрема Закону України “Про доступ до публічної інформації” (ч. 

2 статті 6), а також європейським стандартам у галузі свободи вираження. 

б) Постановою Великої Палати Верховного Суду від 04.11.2020 року (оприлюдненою в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень 03.12.2020 року) залишено без змін рішення Верховного 

Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 06.08.2020 року, яким 

відмовлено у позові про визнання незаконним і скасування Указу Президента України від 14 

травня 2020 року № 184/2020, яким порушується право позивача на доступ до його акаунтів у 

соціальних мережах «Вконтакте» й «Одноклассники» та до його електронної пошти, 

зареєстрованої на домені «Mail.ru»6. Верховний Суд визнав, що мало місце втручання у право 

позивача на свободу вираження. Втім, він дійшов висновку, що таке втручання було 

“передбачене законом”. При цьому поза увагою Суду залишився той факт, що Закон України 

“Про санкції” не встановлює такого виду санкцій, як “заборона інтернет-провайдерам надання 

послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів”. Наведені Судом норми 

матеріального права прямо не дозволяють здійснювати блокування інтернет ресурсів що, на наш 

погляд, свідчить про те, що застосоване Судом законодавче підґрунтя не відповідає вимогам 

“якості закону”, як того вимагає ч. 2 статті 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Окрім того, Суд не проаналізував коло повноважень РНБО, зокрема в 

частині можливості прийняття ним рішень, дія яких поширюється не тільки на органи виконавчої 

влади, але й на приватних осіб, зокрема, інтернет-провайдерів, на яких покладено обов’язок по 

блокуванню інтернет-ресурсів. Не наведено достатніх та відповідних мотивів необхідності 

блокування зазначених соціальних мереж та електронної пошти загалом, а не лише незаконного 

контенту. Таким чином, на наш погляд, зазначена Постанова також не відповідає законодавству 

України та європейським стандартам у сфері свободи вираження. 

                                                
5 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93165447  
6 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93217974  

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93165447
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93217974


 

2. Інші порушення права на свободу вираження поглядів 

1) 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 

Продовжує зростати кількість рішень, якими спірні відомості, що визнані недостовірними, суди 

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

сюжету чи статті, а не лише спірної інформації. 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 

зазначеного 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 грудні 2020 року під час Моніторингу виявлено 13 (тринадцять) рішень про одночасне 

спростування і видалення спірних відомостей, що майже вдвічі більше, ніж в попередніх місяцях. 

До них належать наступні: 

а) Рішення Добровеличківського районного суду Кіровоградської області від 24.11. 2020 року 

(оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень 07.12.2020 року)8; 

б) Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 17.11.2020 року (оприлюдненого в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 02.12.2020 року)9; 

в) Рішення Житомирського районного суду Житомирської області від 07.12.2020 року10; 

г) Рішення Київського апеляційного суду від 30.11.2020 року (оприлюдненого в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень 11.12.2020 року)11; 

ґ) Рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 

10.12.2020 року12; 

д) Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 03.12.2020 року13; 

е) Рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 21.12. 2020 року14; 

є) Рішення Печерського районного суду міста Києва від 18.08.2020 року (оприлюдненого в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 22.12.2020 року)15; 

                                                
7 https://bit.ly/3eHXQks  
8 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93273630   
9 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93171768  
10 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93405932  
11 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93391067  
12 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93474729  
13 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93455560  
14 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93714961#  
15 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93676116#  
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ж) Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 16.12.2020 року16 (у цій справі суд 

зобов’язав спростувати спірну інформацію шляхом її видалення, що не відповідає вимогам 

закону); 

з) Рішення Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 21.12.2020 року17; 

и) Рішення Подільського районного суду міста Києва від 19.11.2020 року (оприлюдненого в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 30.12.2020 року)18; 

і) Рішення Дзержинського районного суду м. Харкова від 14.12.2020 року19; 

й) Рішення Голосіївського районного суду м. Києва (заочне) від 10.12.2020 року (іншою 

особливістю цього рішення є те, що критичні зауваження суд розглядає як порушення презумпції 

невинуватості, тлумачачи зазначену презумпцію надто широко)20.  

Продовжують звертати на себе увагу рішення у справах про захист честі, гідності і ділової 

репутації, в яких зміст спірної інформації прихований позначками “ІНФОРМАЦІЯ №_”, або 

зміст спірних статей не повністю наведений. Прикладами таких рішень є постанова Верховного 

Суду від 25.11.2020 року (оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

10.12.2020 року)21, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 03.12.2020 року22, 

рішення Центрального районного суд м. Миколаєва від 07.12.2020 року23, рішення Подільського 

районного суду міста Києва від 19.11.2020 року (оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі 

судових рішень 30 грудня 2020 року)24. Приховування змісту або оприлюднення не повного 

тексту спірної публікації не дає можливості оцінити законність та обґрунтованість судових 

рішень. 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.  

2) Спростування інформації, достовірність якої встановлена судовими рішеннями  

Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 02.12.2020 року 

задоволено позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Судом визнано недостовірними 

та зобов’язано спростувати низку фактів, які є достовірними і підтверджені постановами судів у 

справах про адміністративні правопорушення. Крім того висновок суду про те, що інформація, 

яка є предметом судового спору, не відноситься до оціночних суджень зроблено виключно на 

підставі висновку лінгвістичної експертизи без здійснення її правової оцінки судом та без  оцінки  

наявності чи відсутності відповідного правового підґрунтя для поширених відомостей. Як 

наслідок, ціла низка висловлювань оціночного характеру визнана фактами, які підлягають 

спростуванню, як то: “Получается, начальник Следственного управления области полковник 

ОСОБА_1 малодушно скрылся с места аварии, даже не обменявшись телефонами с 

потерпевшими, не говоря уже о составлении европротокола?! Это ли не лучшее подтверждение 

пребывания его за рулем в состоянии алкогольного опьянения?”25.  

                                                
16 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93819555   
17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93892104  
18 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93866884  
19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93914620  
20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93939886  
21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93373639  
22 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93455560  
23 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93392107  
24 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93866884  
25 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93453921  
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3) Спростування інформації, отриманої із офіційного джерела з посиланням на нього, 

незважаючи на наявність фактичного підґрунтя. Надто широке тлумачення презумпції 

невинуватості, використання її як інструменту обмеження права на свободу вираження 

Рішенням Київського апеляційного суду від 09.12.2020 у справі № 757/35116/19-ц залишено без 

змін рішення Печерського районного суду м.Києва від 14.07.2020 року, яким спірну інформацію 

про закриття кримінального провадження щодо незаконного збагачення позивача визнано 

недостовірною та зобов’язано її спростувати. Такі судові рішення мотивовані тим, що хоча в 

ЄРДР і було внесено інформацію про відкриття відповідного кримінального провадження за 

статтею 368-2 КК України, втім підозра чи обвинувачення в ньому не висувались. Всупереч 

презумпції невинуватості суди дійшли висновку, що “інформація поширена відповідачами про 

наявність кримінального провадження стосовно позивача фактично є твердженням про його 

причетність до кримінального правопорушення”. На наш погляд, зазначений підхід вказує на 

невиправдано широке тлумачення судами презумпції невинуватості та використання її як 

інструменту для обмеження свободи вираження всупереч європейським стандартам в галузі 

свободи слова. Крім того суди не врахували публічний статус позивача. 

4) Задоволення позову щодо неналежного відповідача 

Заочним рішенням Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2020 року задоволено позов у 

справі про захист честі, гідності та ділової репутації, відповідача - ТОВ “Інформаційне агентство 

“Українська правда”, зобов’язано оприлюднити спростування на веб-сайті 

https://www.pravda.com.ua.26 Разом із тим, зазначений веб-сайт за повідомленням ЗМІ належить 

іншій особі, яку до участі у справі не притягнуто, що унеможливило належне представлення 

позиції захисту та надання відповідних доказів. Суд належність сайту відповідачу не перевірив. 

5) Інтернет і поширення чуток 

а) Городищенський районний суд Черкаської області своєю постановою від 21.05.2020 року 

(оприлюдненою в Єдиному державному реєстрі судових рішень 10.12.2020 року) визнав особу 

винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-1 

КУпАП, у зв’язку з поширенням в мережі “Фейсбук” “неправдивих чуток з приводу апаратів 

штучної вентиляції легень” та зобов'язав її сплатити штраф у розмірі 170 грн. і судовий збір у 

розмірі 420 грн. 40 коп.27 Втім, судом не встановлено і не відображено у рішенні повний текст 

поширеного в мережі "Фейсбук" повідомлення, не з’ясовано яка саме інформація є 

недостовірною та чи відноситься вона до фактів чи оціночних суджень. В постанові також 

відсутнє обґрунтування можливості настання паніки серед населення чи порушення 

громадського порядку внаслідок поширення зазначеного повідомлення. 

б) Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області своє постановою від 10.12.2020 

року визнав особу винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого 

статтею 173-1 КУпАП, зобов'язавши її сплатити штраф у розмірі 170 грн. і судовий збір у розмірі 

420 грн. 40 коп.28 Порушення цифрових прав вбачається в тому, що в постанові відсутній текст 

поширеного користувачем повідомлення, немає обґрунтування висновків про недостовірність 

зазначеної інформації та про можливість спричинення паніки серед населення чи порушення 

громадського порядку внаслідок її розповсюдження. 

6) Обмеження доступу до публічної інформації 

а) Журналістці запорізького сайту 061.ua Катерині Майбороді вдруге не надали відповіді на 

запит у Запорізькій службі автодоріг29. 

                                                
26 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93420635  
27 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93376848  
28 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93475692  
29https://imi.org.ua/news/u-zaporizkij-sluzhbi-avtodorig-vzhe-misyats-ne-vidpovidayut-na-zapyt-zhurnalistky-i36487  
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б) Комунальне підприємство Виноградівської міської ради “Центр інвестицій та розвитку” не 

надало відповіді журналістці інтернет-видання “Голос Карпат” Олені Мудрій на інформаційний 

запит. Вона звернулась із заявою до поліції30. 

7) Перешкоджання професійній журналістській діяльності 

Катеринопільська селищна рада (Черкаська область) ухвалила зміни до Положення про постійні 

комісії селищної ради, згідно з якими на засідання комісій можна потрапити лише за 

персональним запрошенням31. 

8) Поширення фейків  

а) У соціальних мережах Facebook та Instagram поширюють фейк про те, що формальдегід у 

вакцинах призводить до лейкозу у дітей32. 

б) В соціальних мережах Twitter, Facebook та Instagram поширюється фейкове повідомлення, 

проілюстроване зображенням, про те, що у трьох з чотирьох добровольців після щеплення 

вакциною Pfizer covid розвинувся параліч Белла. Насправді зображення, яке поширюють у 

соціальних мережах, було зроблене у 2019 році33. 

в) У сервісі Google Play Market з’явився додаток “Армія FM онлайн”, який немає жодного 

стосунку до українського військового радіо “Армія FM”34. Існування зазначеного додатку 

вводить в оману слухачів. 

9) Інтернет-шахрайство 

а) Потерпілий, знайшовши на одному із інтернет-сайтів інформацію щодо продажу талонів на 

дизельне паливо однієї з АЗС, перерахував кошти на банківський рахунок зловмисника. В 

подальшому зв’язок з шахраєм перервався. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне 

провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи щодо 

встановлення осіб причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності35. 

б) Національний банк України повідомив про ще один шахрайський метод - фейкові платіжні 

сайти, які виглядають майже як звичайні платіжні сайти, куди особа вводить реквізити та 

підтверджує операцію SMS-кодом36.  

10) Правові колізії, пов’язані із використанням додатку “Дія” 

ГО “Electronic Republic.Technology” подало позов до Міністерства внутрішніх справ України, 

щоб, за словами п. Ю. Поремчука, отримати правову оцінку щодо  того, хто має нести 

відповідальність у разі збою чи недопрацювання програмного забезпечення додатку “Дія”: 

користувач чи поліція.  Зокрема, мова йде про  ситуацію коли некоректно відображається 

документ37. Крім того звертається увага на наступні практичні проблеми, пов’язані із 

функціонуванням додатку “Дія”: отримання штрафу за безквитковий проїзд у зв’язку з 

                                                
30https://imi.org.ua/news/na-zakarpatti-komunalne-pidpryyemstvo-ne-vidpovilo-zhurnalisttsi-na-zapyt-politsiya-porushyla-

spravu-i36731  
31https://viche.ck.ua/katerynopilshchyna/idesh-u-katerynopilsku-selyshhnu-radu-pryhopy-

zaproshennya/?fbclid=IwAR2UIvpeI6yKKAEKgmnCo7-zx21iiCDC4r2VtTzm318v3TOcJlgTAFWIVkA   
32https://factcheck.afp.com/misleading-claim-circulates-online-formaldehyde-vaccines-can-cause-childhood-

leukemia?fbclid=IwAR2GPQXhfYacQi3FiXCZXm7MSaCcprXBjkSE8XRf0iXQuJHl3SxJeNwBSfU  
33 https://twitter.com/dollysaysno/status/1337085745597542402?s=20, https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-bells-

palsy-photo/fact-check-photo-does-not-show-three-recipients-of-pfizers-covid-19-vaccine-that-developed-bells-palsy-

idUSKBN28O2WD  
34 https://www.facebook.com/armyuaFM/posts/1834334100041288  
35 https://internetua.com/kupivlya-tovaru-cserez-internet-zavershilas-dlya-csolovika-vtratoua-groshei  
36 https://internetua.com/ukrayinciv-poperedili-pro-novu-shemu-shahraistva  
37 https://internetua.com/ukraincev-nacsali-shtrafovat-iz-za-sboev-v-prilojenii-diya-  
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неналежною роботою програми “КиївСмартСіті” протягом поїздки; відсутність можливості 

пред’явити поліції цифрові документи на автомобіль у зв’язку із збоєм в роботі додатку “Дія”, 

внаслідок чого водій не міг прибути в пункт призначення; нарахування додаткового коефіцієнту 

до розміру штрафу за порушення строків його сплати внаслідок відсутності відповідних 

документів в “Кабінеті водія”; недопуск батьків із дитиною для поїздки у потязі у зв’язку із 

відсутністю свідоцтва про народження після оновлення додатку “Дія” тощо. 

Таким чином, у грудні 2020 року зафіксовано 29 (двадцять дев’ять) порушень цифрових 

прав індивідуального характеру, які стосуються права на свободу вираження поглядів у 

цифровому середовищі. 

 

ІІІ. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ СВОБОДИ СЛОВА ТА ПРАВА НА ПРИВАТНІСТЬ В 

ІНТЕРНЕТІ В УКРАЇНІ 

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

а) Вранці 10.12.2020 року в роботі Facebook Messenger трапився масштабний збій. Сервіс 

некоректно працював по всій Європі, в тому числі й в Україні. 52% користувачів скаржились на 

те, що не можуть відправити чи прочитати повідомлення, майже третина - на проблеми з 

підключенням до сервера, 13% користувачів повідомили, що не можуть навіть  зайти до 

месенджера. Зазначимо, що некоректно працювали й Instagram та WhatsApp, які входять в 

корпорацію Facebook38.  

б) 14.12.2020 року у всьому світі, зокрема і в Україні, зафіксовано збої сервісів компанії Google. 

Збої також відбулися в роботі YouTube, Gmail, Google Docs, новин і фото, Google Classroom, 

Google Play, Google Maps та інших сервісів39. 

в) 16.12.2020 року у Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів не 

змогли підключитися до месенджера (91%) та відправити повідомлення (8%). Збій стався, 

зокрема, й в Україні40. 

г) 18.12.2020 року відбувся збій в роботі Instagram41. Окрім того, дослідник безпеки виявив 

помилку, через яку зловмисники могли легко отримати доступ в Instagram до прихованої 

інформації користувача. Втім, помилку вже виправили42. 

2) Інтернет-шахрайство 

а) «Укрпошта» попереджає про шахрайську e-mail-розсилку від її імені43. 

                                                
38https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/26162/2020-12-10-u-facebook-messenger-stavsya-masshtabnii-zbii-vin-

zachepiv-i-ukrainu/  
39 https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/709731.html  
40 https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3155863-u-telegram-stavsa-zbij-akij-vidculi-i-v-ukraini.html  
41 https://internetua.com/v-socseti-instagram-snova-proizoshel-sboi  
42 https://internetua.com/iz-za-oshibki-v-instagram-stala-vidna-skrytaya-informaciya-o-polzovatelyah  
43 https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/3582582585121703, https://ms.detector.media/internet/post/26129/2020-12-
06-ukrposhta-poperedzhae-pro-shakhraisku-e-mail-rozsilku-vid-ii-imeni/  
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б) З'явився новий вид інтернет-шахрайства з “безпечною OLX-доставкою”44, коли покупець 

заволодіває грошима продавця надсилаючи останньому посилання для підтвердження 

отримання грошових коштів. 

в) В інтернеті з'явилась нова шахрайська схема, яка діє під виглядом надання державної 

допомоги у 8 тисяч грн.45. 

г) З'явилася ще одна шахрайська схема для виманювання грошей в інтернеті, пов'язана з сайтами 

знайомств46. 

3) Хакерські атаки 

а) В Україні за три місяці зафіксували більше 22 млн кіберінцидентів47.  

б) На сайти Офісу президента і Держспецзв'язку були здійснені кібератаки. Всього система 

кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих дій на державні інформаційні ресурси. Зокрема, на 

сайти Офісу президента і Держспецзв'язку зробили 16 DDoS-атак48. 

в) Скоєно кібератаку на комп’ютерні системи Секретаріату Уповноваженого із захисту 

державної мови. Згідно з повідомленням на офіційній фейсбук-сторінці мовного Омбудсмена, 

метою атаки було отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ-інфраструктури 

і вивести їх з ладу49. 

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

та права на приватність в Інтернеті в Україні, про які свідчать 11 (одинадцять) фактів 

потенційних порушень цифрових прав, виявлених під час моніторингу. 

 

 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що моніторинг порушень цифрових прав в 

Україні у грудні 2020 року дозволив виявити: 

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

доступу до Інтернету, який стосуються 240 веб-ресурсів; 

● 29 (двадцять дев’ять) фактів порушення цифрових прав індивідуального характеру, 

які стосуються права на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі. 

Виявлено також 3 (три) потенційні загрози для свободи слова та права на приватність в 

Інтернеті в Україні, про які свідчать 11 (одинадцять) фактів потенційних порушень цифрових 

прав, виявлених під час моніторингу. 

 

 

                                                
44 https://internetua.com/moshenniki-kradut-dengi-s-kart-cserez-bezopasnuua-dostavku-olx-  
45https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-zasterigaye-vid-shaxrajstva-pid-vyglyadom-derzhavnyx-vyplat-8309/  
46 https://internetua.com/sbu-obnarujila-novuua-shemu-moshennicsestva-v-internete  
47https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4761.html?fbclid=IwAR2LAT0KHwUKRAVvEDx_zZYb4ree6FWHUEHd4Z7bi

TSHfYCq7T91vqml83Y  
48 https://internetua.com/saity-ofisa-prezidenta-i-gosspecsvyazi-atakovali-hakery  
49 https://www.facebook.com/govuamova/photos/a.105652177897486/269905418138827/  
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https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4761.html?fbclid=IwAR2LAT0KHwUKRAVvEDx_zZYb4ree6FWHUEHd4Z7biTSHfYCq7T91vqml83Y
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4761.html?fbclid=IwAR2LAT0KHwUKRAVvEDx_zZYb4ree6FWHUEHd4Z7biTSHfYCq7T91vqml83Y
https://internetua.com/saity-ofisa-prezidenta-i-gosspecsvyazi-atakovali-hakery
https://www.facebook.com/govuamova/photos/a.105652177897486/269905418138827/

