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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 

Продовжують діяти Укази Президента України, якими введено в дію рішення РНБО щодо 

блокування веб-ресурсів, а саме: 

- від 21 серпня 2021 року  №379/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”1 застосовано “інші санкції, що 

відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом” у виді 

блокування інтернет-провайдерами доступу до 14 (чотирнадцяти) веб-ресурсів, у 

тому числі до їх субдоменів.  

- від 21 серпня 2021 року  №378/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"2 застосовано “інші санкції, що 

відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом” у виді заборони 

інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до 8 

(восьми) веб-ресурсів/сервісів, в т.ч. до субдоменів; 

- від 20 серпня 2021 року  №376/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”3 накладено “інші санкції, що 

відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України “Про 

санкції” у виді блокування інтернет-провайдерами доступу до 5 (п’яти) веб-ресурсів, 

у тому числі до їх субдоменів; 

- від 20 серпня 2021 року  №375/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 20 серпня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”4 накладено “інші санкції, що 

                                                
1 https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757  
2 https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753  
3 https://www.president.gov.ua/documents/3762021-39745  
4 https://www.president.gov.ua/documents/3752021-39741  
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https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753
https://www.president.gov.ua/documents/3762021-39745
https://www.president.gov.ua/documents/3752021-39741


відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом” у виді 

блокування інтернет-провайдерами доступу до 13 (тринадцяти) веб-ресурсів, у тому 

числі до їх субдоменів.  

- від 23 липня 2021 року №304/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 16 липня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»5 застосовано такий вид 

санкцій, як заборона Інтернет-провайдерам на надання послуг з доступу користувачам 

мережі Інтернет до 12 (дванадцяти) веб-сайтів; 

- від 24 червня 2021 року №266/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»6 застосовано такий вид 

санкцій, як блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі до їх 

субдоменів до 62 (шестидесяти двох) веб-сайтів; 

- від 24 червня 2021 року №265/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»7 заблоковано ще 15 

(п’ятнадцять) веб-сайтів. 

- від 21 травня 2021 року №203/20218 “Про 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, 

яким заблоковано 468 веб-ресурсів; 

- від 03 квітня 2021 № 140/20219 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 2 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яким заблоковано доступ до 

2-х (двох) веб-ресурсів та інших доменів, які будуть використовуватися однією з 

російських юридичних осіб; 

- від 23 березня 2021 №109/202110 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування і внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», 

яким заблоковано доступ до 20 (двадцяти) веб-ресурсів; 

- від 14 травня 2020 року № 184/2020, “Про 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 України11. 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 року № 133/201712, від 14.05.2018 року №126/201813 

                                                
5 https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449  
6 https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265  
7 https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261  
8 https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949  
9 https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381  
10 https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481  
11 https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629,  
12 https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
13 https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150  
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та від 19.03.201914, на що вже зверталась увага у аналітичних звітах за результатами 

Моніторингу порушень цифрових прав в Україні15.  

Загалом в наведений спосіб наразі заблоковано 687 веб-ресурсів16. 

Не аналізуючи змісту веб-ресурсів, доступ до яких обмежено на підставі Указів Президента 

вважаємо за необхідне звернути увагу на незаконність застосованого до них способу 

обмеження доступу, який не відповідає вимогам принципів “законності” та 

“передбачуваності” відповідно до частини 2 статті 10 Європейської Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. 

Таким чином, у звітний період зафіксовано 11 (одинадцять) фактів порушення цифрових 

прав загального характеру у вигляді обмеження доступу до інтернету шляхом блокування 

веб-ресурсів в позасудовому порядку, а саме доступу до  687 веб-ресурсів.  

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) Кібербулінг 

Проти головного редактора харківського онлайн-журналу “Люк” Дмитра Кузубова та 

телеграм-каналу видання організували спам-атаку з погрозами через публікацію відеокліпу на 

підтримку ЛГБТ. Особисті дані та заклики до атаки поширювали в праворадикальних 

телеграм-каналах17.   

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

видалення спірних відомостей 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”18. 

У вересні  2021 року під час моніторингу виявлено 4 (чотири) рішення про спростування та 

видалення спірних відомостей без належного обґрунтування необхідності в цьому, а саме:  

а) рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 27.08.2021 (оприлюднене в ЄДРСР 

06.09.2021) у справі № 755/12151/2119, яким зобов’язано видалити та спростувати спірну 

інформацію без посилання на закон, який дозволяє застосування такого способу правового 

захисту та без мотивування рішення у цій частині. Крім того існують сумніви щодо 

обґрунтованості рішення в частині розмежування фактів та оціночних суджень; 

                                                
14 https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290  
15https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav   
16 Див. зокрема, М. Дворовий “Санкції та блокування веб-сайтів в Україні: як непомітно відкрити скриньку Пандори», 

аналітичний звіт, с. 11, режим доступу: https://dslua.org/wp-content/uploads/2021/06/Sanctions_and_Internet_UPD_2.pdf, з 

врахуванням доповнень, викладених у Індексі порушень цифрових прав за серпень 2021 
17https://zmina.info/news/na-golovreda-harkivskogo-vydannya-lyuk-zdijsnyly-kiberataku-cherez-publikacziyu-video-na-

pidtrymku-lgbt/  
18 https://bit.ly/3eHXQks стор 21-32 
19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/99335426  

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
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б) постанова Одеського апеляційного суду від 02.09.2021 у справі № 947/29402/1920, якою 

залишено без змін рішення Київського районного суду міста Одеса від 31 грудня 2020 року 

про одночасне спростування та видалення спірної інформації без обґрунтування необхідності 

одночасного застосування обох способів правового захисту та без наведення правових підстав 

для видалення відомостей. Крім того, цими судовими рішеннями 2 (двох) відповідачів-

реєстраторів доменного імені, які є всього лише інтернет-посередниками, а тому не повинні 

нести відповідальності за зміст поширеного контенту, зобов’язано спростувати та видалити 

спірну інформацію, до якого вони доступу не мають, оскільки вони не є власниками веб-сайтів, 

на яких поширювались спірні відомості; 

в) постанова Дніпровського апеляційного суду від 14.09.2021 у справі № 216/1078/1921, якою 

залишено без змін рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 

10.12.2020 про спростування та видалення спірної інформації, оголошеної публічно на 

засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді 

України, що відбулось 15 січня 2019 року, та розміщеної згодом у мережі Інтернет (за таких 

умов видалення навіть недостовірного контенту має ознаки переписування історії); 

г) рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2021 у справі № 761/6458/2122. 

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 (подано заяву про встановлення фактів, що 

мають юридичне значення). Прикладами таких рішень є рішення Шевченківського районного 

суду м. Києва від 16.09.2021 у справі №  761/23471/2023,  рішення Печерського районного суду 

м. Києва від 06.09.2021 у справі № 757/26116/21-ц24. 

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 з порушенням вимог закону 

а) заочним рішенням Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 12.08.2021 

(оприлюдненого в ЄДРСР 01.09.2021) у справі № 742/1440/2125 відповідачів зобов’язано 

спростувати недостовірну інформацію, зміст якої судом не визначено, спростування здійснити 

шляхом видалення спірної статті, що суперечить суті зазначеного способу правового захисту; 

б) рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 03.06.2021 (оприлюдненого в 

ЄДРСР 13.09.2021) у справі №  759/5609/2126 відповідача зобов’язано спростувати спірні 

відомості, визнані судом недостовірними, шляхом видалення всієї публікації (разом з 

відомостями, які не визнані недостовірними). 

4) Застосування способу правового захисту, не передбаченого законом, визнання 

недостовірною інформації, яка зачіпає інтереси третіх осіб, і не має відношення до 

позивача 
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а) заочним рішенням Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 

03.09.2021 у справі № 932/1583/2127 відповідача зобов'язано вибачитись перед позивачем, 

незважаючи на те, що такий спосіб правового захисту не передбачений законом (справа 

“Редакція газети “Правое дело” і Штекель проти України). Іншим недоліком є те, що суд 

визнав недостовірною як інформацію, яка стосується позивача, так і ту, яка стосується інших 

осіб, які за захистом своїх прав до суду не звертались (визнано недостовірною всю публікацію 

загалом). Крім того, оскільки позов задоволено повністю, існує ризик ухвалення додаткового 

рішення про вилучення спірної інформації (ця позовна вимога не вирішена). 

5) Зловживання процедурою встановлення фактів, що мають юридичне значення, для 

визнання недостовірною та спростування спірної інформації 

а) рішенням Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 

14.09.2021 у справі № 177/907/2028 не розмежовано факти та оціночні судження, втім 

вирішено, що вся публікація є недостовірною і підлягає спростуванню; 

б) у рішенні Святошинського районного суду м. Києва від 26.08.2021 (оприлюднене в ЄДРСР 

28.09.2021) у справі № 759/12718/2129 не конкретизовано зміст відомостей, факт 

недостовірності яких встановлено судом (визнано недостовірними відомості, оприлюднені у 

спірній статті). Крім того, рішення не містить посилання на докази, які підтверджують 

неможливість встановлення автора спірної інформації та володільця веб-сайту, на якому 

поширено спірні відомості; 

в) рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 17.09.2021 у справі № 752/3919/2130 

визнано недостовірною та спростовано інформацію, викладену щодо заявника у 7 публікаціях 

без конкретизації, які саме факти, що мають юридичне значення, визнано судом 

недостовірними. Крім того, серед спірних висловлювань є й такі, що мають ознаки оціночних 

суджень, а тому факт встановлення їх недостовірності не відповідає вимогам закону. В 

рішенні суду також зазначається, що факт недостовірності поширеної стосовно заявника 

інформації встановлено з метою її видалення з мережі Інтернет без посилання на норми 

законодавства України, які  встановлюють такий спосіб правового захисту (суд вважає, що 

видалення є способом спростування, що також суперечить закону).  

6) Покладення обов'язку спростувати спірне повідомлення загалом, без встановлення 

конкретних фактів, які визнано недостовірними, та у спосіб, в який вона не 

поширювалась 

а) рішенням Летичівського районного суду Хмельницької області від 22.06.2021 

(оприлюдненого в ЄДРСР 03.09.2021) у справі № 678/581/2131 визнано недостовірним та 

зобов’язано спростувати все спірне повідомлення загалом, без визначення конкретних 

недостовірних фактів. Крім того, відповідача зобов’язано опублікувати спростування не лише 

в мережі «Фейсбук», де було поширено спірну публікацію, але й у засобах масової інформації, 

а саме у «Летичівській газеті», де спірна інформація не оприлюднювалася. 

7) DoS-атаки на веб-сайти, які призводять до порушення доступу до інформації 

Запорiзьке інтернет-видання Ipnews 9 вересня зазнало DDoS-атаки, внаслідок якої сайт 

перестав працювати, вразливою стала пошукова система через wordpress32. 

Таким чином, у вересні 2021 року зафіксовано 13 (тринадцять) порушень цифрових прав 

індивідуального характеру, які стосуються права на свободу вираження поглядів у 

цифровому середовищі. 
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2. Приватне життя та захист даних 

1) Незаконне  поширення персональних даних 

а) на одному із веб-сайтів у мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, що може 

містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, 

номер будинка та квартири. За інформацією, розміщеною на зазначеному веб-сайті, в базі 

може міститись майже 53 мільйони записів33; 

б) голова одного з ОСББ в м. Одеса у групі співвласників будинку у Viber поширив 

персональні дані мешканця будинку, які містились у його зверненнях, а саме: прізвище, ім’я, 

по-батькові, адресу проживання, номер мобільного телефону, обставини його приватного 

життя, чим порушив його право на захист персональних даних. У зв’язку з цим на нього 

складено протокол про адміністративне правопорушення, який спрямовано до суду34; 

в) зафіксовано поширення реклами шахрайського застосунку начебто легального українського 

казино, який нібито встановили більш ніж 400 тисяч українців, серед яких Сергій Притула та 

Олександр Усик, зображення яких використано в рекламі без їх згоди35. 

Таким чином, у вересні 2021 року зафіксовано 3 (три) порушення цифрових прав 

індивідуального характеру, які стосуються приватного життя та захисту даних. 

Загалом за звітний період виявлено 16 (шістнадцять) порушень цифрових прав 

індивідуального характеру, з яких 13 (тринадцять) стосуються порушень права на свободу 

вираження поглядів у цифровому середовищі, 3 (три) - порушення права на приватне життя 

і захист даних. 

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

ІНТЕРНЕТІ В УКРАЇНІ 

1) Незаконний збір та поширення персональних даних, вразливості програмного 

забезпечення, які створюють можливості незаконного збору персональних даних 

а) телеграм-канал “Витік інформації” повідомив, що хакери отримали доступ до серверу 

косметичної компанії Oriflame, на якому зберігались персональні дані громадян різних країн 

світу, в тому числі й України. Загалом хакери отримали 13 млн. файлів загальним розміром 

біля 4 ТБ, які містили копії документів громадян різних країн світу (України, Росії, 

Великобританії, Китаю, Іспанії та інших). Наразі зазначену базу даних хакери виставили на 

продаж36; 

б) вразливість системи захисту на смартфонах Android дозволяє викрадати ключі шифрування 

та банківські дані37. 

2) Поширення шкідливого контенту та програмного забезпечення 

Нові шпигунські віруси розповсюджуються через Facebook. Мова йде про шкідливі програми 

для Android, відомі як 888 RAT и SpyNote, які маскуються під легітимні мобільні застосунки. 

Експертами встановлено, що Україна опинилась на другому місці (8,4%) по кількості 

виявлених зразків цього вірусу. Цей вірус-шпигун здатен викрадати та видаляти файли з 

мобільного пристрою, робити знімки з екрана, отримувати інформацію про місце перебування 

                                                
33https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-

m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/  
34https://internetua.com/v-odesse-predsedatelya-osmd-obvinyauat-v-razglashenii-personalnyh-dannyh  
35https://internetua.com/moshenniki-ispolzovali-foto-izvestnyh-ukraincev-dlya-reklamy-svoego-mobilnogo-prilojeniya  
36 https://internetua.com/hakery-vzlomali-server-oriflame-i-vystavili-bazu-dannyh-na-prodaju  
37https://internetua.com/uyazvimost-v-nedorogih-smartfonah-na-android-pozvolyaet-krast-kluacsi-shifrovaniya-i-

bankovskie-dannye-  

https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/
https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/
https://internetua.com/v-odesse-predsedatelya-osmd-obvinyauat-v-razglashenii-personalnyh-dannyh
https://internetua.com/moshenniki-ispolzovali-foto-izvestnyh-ukraincev-dlya-reklamy-svoego-mobilnogo-prilojeniya
https://internetua.com/hakery-vzlomali-server-oriflame-i-vystavili-bazu-dannyh-na-prodaju
https://internetua.com/uyazvimost-v-nedorogih-smartfonah-na-android-pozvolyaet-krast-kluacsi-shifrovaniya-i-bankovskie-dannye-
https://internetua.com/uyazvimost-v-nedorogih-smartfonah-na-android-pozvolyaet-krast-kluacsi-shifrovaniya-i-bankovskie-dannye-


обладнання та отримувати облікові дані користувача Facebook. За допомогою цього вірусу 

зловмисники також можуть отримувати доступ до списку додатків, SMS та контактів, 

відправляти текстові повідомлення, записувати звуки та телефонні розмови, робити дзвінки зі 

смартфону жертви38. 

3) Обмеження можливості поширювати та отримувати інформацію в інтернеті       

(DDOS- та інші атаки, які потенційно можуть спричинити збій в роботі веб-сайтів, інші 

збої в роботі веб-ресурсів тощо) 

а) 03.09.2021 на сайт видання #Букви здійснювалась DDoS-атака після оприлюднення 

матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в 

Каліфорнії (США). Припинити роботу сайту за допомогою цієї атаки — не вдалося39; 

б) 08.09.2021 на сайт видання #Букви почалася нова хвиля DDoS-атак. Припинити роботу 

сайту за допомогою цих нападів не вдалося40; 

в) у роботі соцмережі Instagram стався глобальний збій, який зачепив зокрема і українських 

користувачів41. 

Таким чином, у вересні 2021 року зафіксовано 6 (шість) потенційних порушень цифрових 

прав, виявлених під час моніторингу. 

 

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

у вересні 2021 року дозволив виявити: 

● 11 (одинадцять) фактів порушень цифрових прав загального характеру у вигляді 

обмеження доступу до інтернету, а саме доступу до  687 веб-ресурсів; 

● 16 (шістнадцять) порушень цифрових прав індивідуального характеру, з яких: 

○ 13 (тринадцять) порушень права на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі; 

○ 3 (три) порушення права на приватне життя та захист даних. 

Виявлено також 6 (шість) потенційних порушень цифрових прав. 

 

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

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