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І.  ПОРУШЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ                                                                                                                                                                                         

(порушення, які мають вплив на необмежене коло осіб) 

1. Доступ до інтернету. Недотримання принципу “законності” обмеження права на свободу 

вираження поглядів 

1) Блокування веб-ресурсів в позасудовому порядку 

Указом Президента України від 21 травня 2021 року №203/20211 введено в дію рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким 

застосовано такий вид санкцій, як “інші санкції, що відповідають принципам їх 

застосування, встановленим Законом” (мається на увазі Закон України “Про санкції”), а 

саме: блокування Інтернет-провайдерами доступу до низки веб-ресурсів, у тому числі 

до їх субдоменів. В такий спосіб заблоковано понад 250 веб-ресурсів. 

Крім того, продовжує діяти Указ Президента України від 14 травня 2020 року № 184/2020, яким 

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 України2. Це порушення є 

триваючим. В такий спосіб заблоковано 240 веб-ресурсів. 

Ці Укази продовжують неодноразово критиковану практику блокування веб-сайтів на підставі 

Указів Президента України від 15.05.2017 року3 та від 14.05.2018 року4, на що вже зверталась 

увага у аналітичних звітах за результатами Моніторингу порушень цифрових прав в Україні5.  

Загалом в наведений спосіб заблоковано понад 490 веб-ресурсів. 

                                                
1 https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949  
2 https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629,  
3 https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
4 https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 
5https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav   

https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav


2) Блокування веб-ресурсів в судовому порядку, незважаючи на відсутність такого засобу 

забезпечення кримінального провадження в КПК України 

а) ухвалою Рівненського апеляційного суду від 23.04.20216 (оприлюдненою в ЄДРСР 06.05.2021) 

у справі №  569/3395/21 залишено без змін ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду 

Рівненської області від 18.02.2021 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної 

власності, які начебто виникають у користувачів мережі інтернет при використанні одного з  веб-

ресурсів шляхом закриття до нього доступу шляхом зобов`язання інтернет-провайдерів, що 

здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону 

України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 

закриття до нього доступ. Апеляційні скарги ПАТ «Київстар» та ПАТ «ВФ Україна» залишено 

без задоволення. 

б)     ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 19.05.20217 у справі №210/1310/21 ухвалу 

слідчого Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 

16.032021 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які начебто 

виникаютьу користувачів мережі Інтернет при використанні зазначених у клопотанні слідчого 

веб-ресурсів шляхом закриття до них доступу та зобов`язання інтернет провайдерів, що 

здійснюють діяльність на території України, які відповідно до ч.2 ст.42 Закону України “Про 

телекомунікації” включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, перелік яких 

міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв`язку та інформації, закрити до них доступ на всіх його рівнях а саме: інформаційному 

та апаратному, використовуючи свої технічні можливості, - залишено без змін, а апеляційну 

скаргу власника веб-сайту - без задоволення. 

В результаті ухвалення зазначених судових рішень обмежено доступ до 12 (дванадцяти) веб-

сайтів. 

Не аналізуючи змісту зазначених веб-ресурсів, вважаємо за необхідне звернути увагу на 

незаконність застосованого до них способу обмеження доступу, який не відповідає вимогам 

принципу “законності” відповідно до частини 2 статті 10 Європейської Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

Таким чином, у звітний період зафіксовано 4 (чотири) факти порушення цифрових прав 

загального характеру у вигляді обмеження доступу до Інтернету, які стосуються блокування 

понад 500 веб-ресурсів.  

 

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) Погрози журналістам 

Редактор видання “Береж.Інфо” (Бережани, Тернопільщина) Володимир Якимів звернувся до 

поліції із заявою щодо погроз фізичною розправою на його адресу від депутата Тернопільської 

облради Олега Валова, які, на думку журналіста, стали наслідком його допису на фейсбук-

сторінці “Береж.Інфо”: “Політика – справа родинна?”, де згадують благодійний фонд, у якому 

                                                
6https://reyestr.court.gov.ua/Review/96701069    
7 https://reyestr.court.gov.ua/Review/97054759  
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задіяна, зокрема, дружина депутата облради. Депутат заявляє, що про фізичну розправу не 

йшлося та визнав, що піддався емоціям і мав на увазі інформаційні війни8. 

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 

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”9. 

В травні  2021 року під час моніторингу виявлено 2 (два) рішення про спростування і 

видалення спірних відомостей, а саме:  

а) рішення Бершадського районного суду Вінницької області від 21.05.2021 у справі № 

126/2382/2010, яким спірну інформацію зобов’язано спростувати шляхом видалення; 

б) заочне рішення Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2021 (оприлюднене у ЄДРСР 

20.05.2021) у справі № 757/53281/20-ц11. 

Таким чином, у травні 2021 року зафіксовано 3 (три) порушення 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) Вимоги про блокування та/або видалення інформації з мережі Інтернет 

Федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових 

комунікацій (Роскомнагляд) вимагає від YouTube заблокувати відео Тернопільського 

медіацентру: “Правий сектор” Тернопільщини оголосив мобілізацію добровольців на тлі 

загострення з Росією” від 21.04.2021. YouTube звернувся до ГО “Тернопільський медіацентр” з 

листом, в якому повідомив про отримання відповідного повідомлення від Роскомнагляду та 

запропонував видалити контент під загрозою його блокування. Керівниця ГО “Тернопільський 

медіацентр” Тетяна Шабанова надіслала до YouTube свої заперечення стосовно блокування 

зазначеного контенту12. Наразі відео доступне для перегляду на території України. 

2) Звинувачення у незаконному зборі персональних даних 

Google звинувачують у зборі даних про місцезнаходження користувачів, незважаючи на 

вимкнену передачу даних в налаштуваннях смартфонів. Начебто у компанії навмисно 

приховували налаштування приватності на смартфонах і тиснули на виробників телефонів, 

                                                
8 https://imi.org.ua/news/zhurnalist-zayavyv-v-politsiyu-na-deputata-oblrady-i38996  
9 https://bit.ly/3eHXQks стор 21-32 
10 https://reyestr.court.gov.ua/Review/97251303  
11 https://reyestr.court.gov.ua/Review/96988120  
12https://imi.org.ua/news/roskomnaglyad-hoche-zablokuvaty-youtube-video-ternopilskogo-mediatsentru-pro-pravyj-

sektor-i38959  

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://www.youtube.com/watch?v=b4xy6RObMrY
https://imi.org.ua/news/zhurnalist-zayavyv-v-politsiyu-na-deputata-oblrady-i38996
https://bit.ly/3eHXQks
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97251303
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96988120
https://imi.org.ua/news/roskomnaglyad-hoche-zablokuvaty-youtube-video-ternopilskogo-mediatsentru-pro-pravyj-sektor-i38959
https://imi.org.ua/news/roskomnaglyad-hoche-zablokuvaty-youtube-video-ternopilskogo-mediatsentru-pro-pravyj-sektor-i38959


зокрема LG, щоб ті «ховали» налаштування приватності і люди якнайменше ними 

користувалися13. 

3) Поширення шкідливого контенту та програмного забезпечення 

У Google Play для смартфонів, що працюють на Android, експерти знайшли вісім шкідливих 

додатків. Для безпеки користувачів, їх рекомендують видалити, йдеться у звіті. Повідомляється, 

що програми із так званого шкідливого списку надають зловмисникам доступ до повідомлень, 

які можуть робити інтернет-покупки від вашого імені за допомогою підтвердження транзакції 

кодами верифікації. Самі ж коди надходять зловмисникам у вигляді SMS14. 

4) Розсилка фішингових листів 

Російські хакери розсилають фішингові листи від імені Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID)15.  

Таким чином, у травні 2021 року зафіксовано 4 (чотири) потенційні порушення цифрових 

прав, виявлених під час моніторингу. 

 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що моніторинг порушень цифрових прав в 

Україні у травні 2021 року дозволив виявити: 

● 4 (чотири) факти порушення цифрових прав загального характеру у вигляді 

обмеження доступу до Інтернету, які стосуються блокування понад 500 веб-ресурсів; 

● 3 (три) порушення цифрових прав індивідуального характеру, які стосуються 

порушення права на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі. 

Виявлено також 4 (чотири) потенційні порушення цифрових прав. 

 

Це дослідження проведено в межах проєкту “Моніторинг ситуації зі свободою в Інтернеті в 

Україні”, що реалізується за фінансової підтримки ABA ROLI Ukraine. 

 

                                                
13https://ms.detector.media/internet/post/27395/2021-05-31-zmi-google-svidomo-zbyrala-dani-pro-

mistseznakhodzhennya-korystuvachiv-nezvazhayuchy-na-vymknenu-peredachu-danykh/  
14https://ms.detector.media/internet/post/27210/2021-05-04-u-google-play-znayshly-visim-dodatkiv-yaki-nadayut-

zlovmysnykam-dostup-do-vashykh-danykh/  
15https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/27384/2021-05-28-microsoft-rosiyski-khakery-rozsylayut-fishyngovi-

lysty-vid-imeni-usaid/  

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/lp/threats-reports/apr-2021.html
https://www.facebook.com/abaroli.ukraine/?__cft__%5B0%5D=AZXulVJFj1OVzJhcynLM4YXoPAcFSGw1jPsxPWvYY1_tFh_izyI9h1HJfOQF1H7BVpBqNtjBqn-v_x_zNrq6THxPNdn3JCcI1jeKK-ImSOaxOJ5h315FBABFGi6FDOw96808oedpDsbSHXd5iTNhr5_4xayT_IGDev0TwMjhlLgcKwE5D79cpjf6d9w9D-Di9yI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/abaroli.ukraine/?__cft__%5B0%5D=AZXulVJFj1OVzJhcynLM4YXoPAcFSGw1jPsxPWvYY1_tFh_izyI9h1HJfOQF1H7BVpBqNtjBqn-v_x_zNrq6THxPNdn3JCcI1jeKK-ImSOaxOJ5h315FBABFGi6FDOw96808oedpDsbSHXd5iTNhr5_4xayT_IGDev0TwMjhlLgcKwE5D79cpjf6d9w9D-Di9yI&__tn__=kK-R
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