
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ПОРУШЕНЬ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

 

Аналітичний звіт 

Період моніторингу – січень 2021 року 
 

 

 

І.  ПОРУШЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ                

(порушення, які мають вплив на необмежене коло осіб) 

1) 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.  

2) Доступ до україномовної версії веб-сайтів 

Уповноважений із захисту державної мови повідомив про те, що 16 січня 2021 року до секретаріату 

Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг. Найчастіше вони стосуються 

відсутності української версії сайтів інтернет-видань та інтернет-магазинів5. 

Таким чином, у звітний період зафіксовано 2 (два) факти порушення цифрових прав загального 

характеру, один із яких пов’язаний з обмеженням доступу до Інтернету і стосується 240 веб-ресурсів, 

а інший - з відсутністю україномовних версій веб-сайтів.  

                                                
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   
5 https://www.facebook.com/govuamova/posts/294159679046734  
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https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav
https://www.facebook.com/govuamova/posts/294159679046734


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) 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 

Як зазначалось в попередніх звітах про результати моніторингу цифрових прав, в Україні активно 

розвивається судова практика, відповідно до якої суди зобов’язують не лише спростовувати ту чи іншу 

інформацію, визнану недостовірною, але й видаляти спірні відомості. При цьому, такі судові рішення, 

як правило, належним чином не мотивуються. Детальніше зазначену проблему описано в 

аналітичному звіті “Судова практика у справах про поширення інформації в інтернеті: тенденції та 

проблеми правозастосовної практики”6. 

В січні 2021 року під час моніторингу виявлено 5 (п’ять) рішень про спростування і видалення 

спірних відомостей. До них належать наступні: 

а) Рішення Київського районного суду м. Одеси від 31.12.2020 (оприлюднене в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень 04.01.2021). Примітно, що суд зобов'язав спростувати спірну інформацію не 

лише її поширювача та власників веб-сайтів, а й реєстраторів доменних імен, які є лише посередниками 

у поширенні інформації і не контролюють її зміст та не впливають на нього. Окрім цього, він заборонив 

відповідачу поширення будь-якої недостовірної інформації стосовно позивача в майбутньому, тобто 

захистив права, які ще не порушено 7; 

б) Постанова Київського апеляційного суду від 15.09.2020 (оприлюднена в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень 04.01.2021), якою визнано законним і залишено в силі рішення суду першої 

інстанції про спростування та одночасне видалення спірної інформації з веб-сайту8; 

в) Рішення Галицького районного суду м.Львова від 15.01.20219; 

г) Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 20.01.2021, якою залишено без 

змін рішення господарського суду Рівненської області від 28.09.2020 про спростування та видалення 

спірної інформації10; 

ґ) Рішення Оболонського районного суду м. Києва від 26.01.202111.  

Продовжують звертати на себе увагу судові рішення, в яких зміст спірної інформації прихований 

позначками “ІНФОРМАЦІЯ №_”. До таких відносяться, зокрема, згадане рішення Київського 

районного суду м. Одеси від 31.12.2020, постанова Київського апеляційного суду від 23.12.2020 

(оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 15.01.2021)12, постанова Верховного 

суду України від 13.01.202113, рішення Славутицького міського суду Київської області від 15.01.202114, 

рішення Оболонського районного суду м. Києва від 26.01.202115. Приховування змісту спірної 

інформації  не дає можливості оцінити законність та обґрунтованість судових рішень. Неповне 

викладення обставин справи не дозволяє зрозуміти суть правопорушення, встановленого судом, а 

                                                
6 https://bit.ly/3eHXQks  
7 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93972528  
8 https://reyestr.court.gov.ua/Review/93972928  
9 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94191201#  
10 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94487209  
11 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94413355  
12 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94122216#  
13 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94237352  
14 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94411908  
15 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94413355  

https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://bit.ly/3eHXQks
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93972528
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93972928
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94191201
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94487209
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94413355
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https://reyestr.court.gov.ua/Review/94237352
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94411908
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також мотиви суду при ухваленні рішення. Відтак, публікація 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) Відсутність розмежування або неналежне розмежування фактів та оціночних суджень, 

застосування способу правового захисту, не передбаченого законом  

а) Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.12.2020 (оприлюдненого в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень 20.01.2021) визнано недостовірним і зобов’язано 

спростувати весь допис відповідача у соціальній мережі Facebook. При цьому суд вийшов за межі 

позовних вимог, зобов’язавши спростувати значно більший обсяг інформації, ніж просив позивач, та 

не розмежувавши факти та оціночні судження16.  

б) Постановою Полтавського апеляційного суду від 11.01.2021 частково задоволено апеляційну скаргу 

на рішення Карлівського районного суду Полтавської області у справі про захист честі, гідності, 

ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди і 

зменшено суму відшкодування моральної шкоди з 50 тисяч гривень до 20 тисяч гривень. Разом з тим, 

колегія суддів залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким відповідачів зобов’язано 

спростувати спірні відомості шляхом вибачення, та не врахувавши того, що зазначений спосіб 

правового захисту не передбачений законом. Крім того, судом не проаналізовано спірні 

висловлювання в контексті всієї публікації та не проведено належного розмежування фактів та 

оціночних суджень17. 

3) Тиск на громадських активістів, журналістів та блогерів, що справляє “охолоджувальний 

ефект” на свободу слова 

а) Камінь-Каширським відділом поліції ГУ НП у Волинський області відкрито кримінальне 

провадження за заявою про вчинення злочину, в якій очільник громадської організації “Журналісти 

проти корупції” Сергій Кот звинуватив виконавчу директорку Інституту масової інформації Оксану 

Романюк у завідомо неправдивому повідомленні про злочин (частина 1 статті 383 ККУ). Зазначене 

звернення до поліції пов’язане із виступами О. Романюк проти торгівлі журналістськими 

посвідченнями18.  

б) 21 січня 2021 року головна редакторка газети “Кам’янецький часопис “Ключ” (Кам'янець-

Подільський, Хмельниччина) Тетяна Шуханова звернулася до поліції через цькування в соцмережах19.  

4)         Поширення фейків та спотвореної інформації 

а) Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) повідомило, що хакери, які отримали доступ до 

деяких документів щодо вакцини проти коронавірусу, виклали в мережу спотворену інформацію20.  

б) Міністерство освіти і науки України попередило про те, що в Telegram та Facebook з’явилося 

декілька каналів та сторінок, які під виглядом нібито офіційної позиції міністерства публікують 

фейковий контент21. 

в) У соцмережах масово поширюють справжні відео, на яких різним людям роблять укол. При цьому, 

наприкінці процедури голка миттєво втягується в корпус пристрою і складається враження, що вона 

навіть не проштрикує шкіру. Творці фейку стверджують, що це ще раз доводить, що демонстративна 

вакцинація — ніщо інше, як інсценування22.  

                                                
16 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94228131  
17 https://reyestr.court.gov.ua/Review/94142606 та https://reyestr.court.gov.ua/Review/94206441  
18https://zmina.info/news/shhodo-ochilnyczi-imi-rozsliduyut-provadzhennya-za-komentar-v-media-pro-torgivlyu-

zhurnalistskymy-posvidchennyamy/?fbclid=IwAR0e4CL2Eks-otegnuNJtuvA-

g_1phrUPd3vALLhpTvjYOOEdyW4cls-arQ,  
19 https://imi.org.ua/news/zhurnalistka-kam-yanets-podilskogo-zvernulas-do-politsiyi-cherez-tskuvannya-i37240  
20 https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5  
21 https://mon.gov.ua/ua/news/do-uvagi-zmi-ta-gromadskosti-yak-ne-stati-zhertvoyu-dezinformaciyi  
22 https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/posts/849466292544172, 

https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/26379/2021-01-12-u-sotsialnykh-merezhakh-poshyryuyut-feyk-pro-golky-

yaki-znykayut/   

https://detector.media/community/article/183050/2020-12-03-zhurnalisty-proty-koruptsii-prodovzhuyut-torguvaty-posvidchennyamy-zhurnalista/
https://detector.media/community/article/183050/2020-12-03-zhurnalisty-proty-koruptsii-prodovzhuyut-torguvaty-posvidchennyamy-zhurnalista/
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94228131
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94142606
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94206441
https://zmina.info/news/shhodo-ochilnyczi-imi-rozsliduyut-provadzhennya-za-komentar-v-media-pro-torgivlyu-zhurnalistskymy-posvidchennyamy/?fbclid=IwAR0e4CL2Eks-otegnuNJtuvA-g_1phrUPd3vALLhpTvjYOOEdyW4cls-arQ
https://zmina.info/news/shhodo-ochilnyczi-imi-rozsliduyut-provadzhennya-za-komentar-v-media-pro-torgivlyu-zhurnalistskymy-posvidchennyamy/?fbclid=IwAR0e4CL2Eks-otegnuNJtuvA-g_1phrUPd3vALLhpTvjYOOEdyW4cls-arQ
https://zmina.info/news/shhodo-ochilnyczi-imi-rozsliduyut-provadzhennya-za-komentar-v-media-pro-torgivlyu-zhurnalistskymy-posvidchennyamy/?fbclid=IwAR0e4CL2Eks-otegnuNJtuvA-g_1phrUPd3vALLhpTvjYOOEdyW4cls-arQ
https://imi.org.ua/news/zhurnalistka-kam-yanets-podilskogo-zvernulas-do-politsiyi-cherez-tskuvannya-i37240
https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-update-5
https://mon.gov.ua/ua/news/do-uvagi-zmi-ta-gromadskosti-yak-ne-stati-zhertvoyu-dezinformaciyi
https://www.facebook.com/behindtheukrainenews/posts/849466292544172
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/26379/2021-01-12-u-sotsialnykh-merezhakh-poshyryuyut-feyk-pro-golky-yaki-znykayut/
https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/26379/2021-01-12-u-sotsialnykh-merezhakh-poshyryuyut-feyk-pro-golky-yaki-znykayut/


Таким чином, у січні 2021 року зафіксовано 12 (дванадцять) 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) Законодавчі ініціативи 

28 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект №3196-д про 

внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України”23. Цей проект містить низку суттєвих 

ризиків для прав та свобод людини24. Зокрема, він надає Службі безпеки України право на доступ до 

будь-яких баз даних, приладів аудіо- та відеоспостереження та інших матеріальних носіїв інформації, 

хоч і за згодою їх власників або суду, втім без чіткого визначення обсягу інформації, яку можна 

обробляти для цілей національної ̈ безпеки, а також правил обробки цієї інформації. Окрім цього, 

проект передбачає право СБУ за рішенням суду знімати інформацію з телекомунікаційних мереж та 

електронних інформаційних мереж (інформацію про абонента, телекомунікаційні послуги, їх 

тривалість, зміст), втім в ньому не визначено процедури зняття інформації.̈ Вказаний проект закону 

також дозволяє анулювати ліцензію будь-якого теле- чи радіомовника за поданням СБУ, якщо на 

думку останнього, мовник здійснює діяльність, що загрожує національній безпеці України. Окрім 

цього, ним передбачені повноваження СБУ щодо блокування веб-сайтів як на підставі  рішення суду, 

так за одноосібним рішенням уповноваженого заступника голови апеляційного суду строком на 7 днів. 

Громадські організації закликали народних депутатів України усунути недоліки проекту закону при 

підготовці документу до другого читання або відхилити його, якщо усунути їх неможливо25. 

2) Збирання та поширення персональних даних соціальною мережею 

а) За інформацією з відкритих джерел, соціальна мережа TikTok спостерігає за користувачами, навіть 

якщо у них немає облікового запису. Вона збирає про них ідентифікаційні дані і в той час, коли вони 

лише переглядають відео, не реєструючись в соціальній мережі26. 

б) Telegram-бот продає номери майже 533 мільйонів користувачів Facebook27. 

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

а) 4 січня 2021 року у роботі Telegram стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів 

не могли підключитися до месенджера. Найбільше скарг пов’язано із неможливістю підключення до 

месенджера (81%) та проблемами з відправленням повідомлень (18%)28. 

б) 13 січня 2021 року в роботі Skype стався глобальний збій, внаслідок якого більшість користувачів 

не змогли увійти до програми. Зазначається, що 58% користувачів не мали можливості авторизуватися 

у програмі, у 35% - виникли проблеми з отриманням та відправкою повідомлень, а ще 6% - 

поскаржилися на неможливість здійснення голосових дзвінків29. 
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4) Інтернет-шахрайство  

а) В інтернеті з'явилась ще одна схема шахрайства - встановлення шкідливого програмного 

забезпечення на смартфон або комп'ютер жертви. Шахраї представляються роботодавцями на сайтах 

пошуку роботи і, пообіцявши високу зарплату, просять встановити спеціальний додаток з Google Play. 

Далі жертва сама встановлює шкідливе ПО на свій смартфон, а в результаті на пристрій потрапляє 

вірус, який краде дані банківського рахунку30. 

б) Іншою шахрайською схемою в мережі є розіграш купонів на гроші від імені мережі супермаркетів 

АТБ31. 

в) 20 січня 2021 року державне підприємство «Укрпошта» почало отримувати звернення громадян про 

отримання ними електронних листів від нібито компанії з вимогою підтвердження оплати посилки 

шляхом переходу за посиланням32. 

г) В мережі інтернет з’явилась ще одна шахрайська схема, пов’язана з сервісом доставки OLX33. 

5) Хакерські атаки, масова розсилка фішингових листів 

а) Лабораторія цифрової безпеки повідомляє про появу нового фішингу у Telegram. Фішинг 

поширюється шляхом скорочених посилань bit.ly, які надсилають у приватні повідомлення. Посилання 

переадресовує на сторінку, яка пропонує залогінитись у ваш обліковий запис Telegram: ввести код з 

смс та навіть пароль другого фактору, якщо він є у особи. Після цього подібне посилання розсилається 

усім контактам цієї особи34. 

б) Вночі 19 січня 2021 року здійснено масову розсилку фішингових електронних листів начебто від 

Адміністрації Держспецзв’язку на адресу державних установ України. Усі листи відправлялися з ІР-

адреси, яка знаходиться в Російській Федерації. Фішингові листи містять прикріплений файл з архівом, 

в якому знаходиться програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів жертв35. 

Таким чином, у січні 2021 року зафіксовано 5 (п’ять) потенційних загроз 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 

січні 2021 року дозволив виявити: 

● 2 (два) факти порушення цифрових прав загального характеру один із яких пов’язаний з 

обмеженням доступу до Інтернету і стосується 240 веб-ресурсів, а інший - з відсутністю україномовних 

версій веб-сайтів; 

● 12 (дванадцять) фактів порушення цифрових прав індивідуального характеру, які 

стосуються права на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі. 

Виявлено також 5 (п’ять) потенційних загроз 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. 

 

 

Моніторинг здійснюється в рамках проекту, який реалізується у партнерстві з офісом Freedom 

House в Україні 
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