
            

 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ ПОРУШЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 

 

Аналітичний звіт 
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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 на підставі Указів Президента 

1) Указом Президента України від 16.02.2022 № 57/2022 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про внесення змін 

до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” 

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

застосування, установленим Законом України "Про санкції" (блокування Інтернет-

провайдерами доступу до веб-ресурсів/сервісів, розміщених на визначених Указом 

доменах та субдоменах, інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до цих 

веб-порталів (товарного знаку, його графічного відтворення), веб-ресурсу/сервісу, 

аналогічного (ідентичного) за змістом, а також обмеження провайдерами 

електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до 

контенту, розміщеного на веб-сторінках/у каналах на платформах спільного 

доступу (визначених Указом соціальних мережах), обмеживши в такий спосіб доступ 

до 22 (двадцяти двох) веб-ресурсів2. 

2) Указом Президента України від 11.02.2022 № 51/2022 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 

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

застосування, встановленим Законом України “Про санкції” (блокування інтернет-

провайдерами доступу до одного, визначеного Указом, веб-ресурсу, у тому числі до 

його субдоменів)3. 

                                                
1 Цей Індекс може доповнюватись відомостями про інші порушення цифрових прав  після відновлення роботи 

Єдиного державного реєстру судових рішень  
2 https://www.president.gov.ua/documents/572022-41373  
3 https://www.president.gov.ua/documents/512022-41349  

https://www.president.gov.ua/documents/572022-41373
https://www.president.gov.ua/documents/512022-41349


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

щодо блокування веб-ресурсів, а саме: 

- від 30 жовтня 2021 №556/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про застосування персональних 

спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”4 

застосовано такий вид санкцій, як заборона Інтернет-провайдерам надання 

послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів 9-ти 

підприємств, у тому числі до одного з їх  субдоменів, 6-ти сторінок у соціальних 

месенджерах та 3-х електронних поштових скриньок, а всього до 10-ти веб-

ресурсів; 

- 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)”5 

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)"6 

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 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)»7 

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)»8 

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)»9 

заблоковано ще 15 (п’ятнадцять) веб-сайтів. 

- від 21 травня 2021 року №203/202110 “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 

                                                
4https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497  
5 https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757  
6 https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753  
7 https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449  
8 https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265  
9 https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261  
10 https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
https://www.president.gov.ua/documents/5562021-40497
https://www.president.gov.ua/documents/3792021-39757
https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753
https://www.president.gov.ua/documents/3042021-39449
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949


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 № 140/202111 “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 №109/202112 «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 України13. 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 № 133/201714, від 14.05.2018 

року №126/201815 та від 19.03.201916, на що вже зверталась увага у аналітичних звітах 

за результатами Моніторингу порушень цифрових прав в Україні17.  

Загалом в наведений спосіб наразі заблоковано 701 веб-ресурс18. 

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. 

2. DDоS-атаки на веб-сайти, що призвели до значних збоїв у їх роботі 

а) 15 лютого 2022 року офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав 

безпрецедентної DDoS-атаки, Її було спрямовано на максимальне завантаження 

серверних потужностей, на яких працює сайт. Зловмисники вдалися до пошуку 

вразливих місць у коді самого сайту, що, на жаль, їм  вдалось19;  

б) 15 лютого 2022 року мали місце збої у роботі сайтів Приватбанку та Ощадбанку. 

Уряд заявив, що це наслідок кібератаки. Сайти банків не працювали кілька годин. 

Користувачі Приват24 повідомляли про проблеми з платежами та загалом з роботою 

додатку. Деяким користувачам зовсім не вдається зайти у Приват24, в інших не 

                                                
11 https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381  
12 https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481  
13 https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629,  
14 https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 
15 https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150  
16 https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290  
17https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav   
18https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-

%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf  
19 https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/257866283192498  

https://www.president.gov.ua/documents/1402021-38381
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
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https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/257866283192498


відображався баланс і останні транзакції. При цьому, не працював не лише застосунок, 

але й вебсайт банку. Збої спостерігались також у роботі "Ощадбанку" -  інтернет-

банкінг не працював. Крім того, атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних 

сил України. Повідомляється, що ці кібератаки можуть мати зв’язок із діями Росії20; 

в) 16 лютого 2022 року сайт інформаційного агентства Міністерства оборони України 

АрміяInform двічі за день зазнав DDоS-атаки21; 

г) 23 лютого 2022 року віце прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло 

Федоров повідомив про початок чергової DDoS-атаки на сайти українських державних 

органів. Він зазначив, що приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака 

на “відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до 

вебсайтів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства 

закордонних справ України. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого 

провайдера для мінімізації шкоди від атаки”22; 

ґ) 23 лютого 2022 року сайт 24 каналу зазнав хакерської DDos-атаки. Через це сервери 

тимчасово призупинили свою роботу23; 

д) 23 лютого 2022 року кропивницький телеканал “Вітер”, який входить до структури 

“Центральноукраїнського бюро новин (CBN)”, зазнав хакерської атаки. За 

інформацією медійників, злочинці вимагали “викуп” за розблокування роботи 

каналу24; 

е) 24 лютого 2022 року видання "Бабель" повідомило, що на його сайт здійснювалась 

DDoS-атака25; 

є) Луцьке інформаційне агентство “Конкурент” кілька годин поспіль зазнавало DDoS-

атак  із території Росії та Німеччини. Про це повідомив головний редактор сайту ІА 

“Конкурент” Андрій Лучик. За його словами, 25 лютого 2022 року кілька годин поспіль 

він та його колеги не могли зайти в адмін-сторінку сайту26; 

ж) на сайт видання “Полтавська хвиля” було здійснено DDoS-атаку. Станом на 25 

лютого 2022 року сайт не працював. Про це повідомив головний редактор “Полтавської 

хвилі” Віталій Улибін27.  

2.   Створення фейкових веб-ресурсів, злами вебсайтів  та  поширення неправдивої 

інформації 

а) 20 лютого 2022 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в 

соціальній мережі Twitter створено фейкову сторінку ЗСУ для поширення російської 

пропаганди28; 

б) 24 лютого 2022 року 5 канал заявив, що росіяни зламали його сайт. Відповідне 

повідомлення розмістили в твіттер-акаунті каналу. «Сайт 5 каналу зламано росіянами! 

Не вірте інформації, яка там публікується з 9:30. Ми повідомимо про відновлення 

                                                
20 https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/15/682397/ та https://hromadske.ua/posts/koristuvachi-privatbanku-ta-

oshadbanku-skarzhatsya-na-zboyi-u-roboti-a-sajt-minoboroni-perestav-vidkrivatisya  
21https://detector.media/infospace/article/196581/2022-02-17-informagentstvo-minoborony-armiyainform-zaznalo-

ddos-ataky-vdruge-za-dobu/  
22 https://t.me/zedigital/1077  
23 https://24tv.ua/sayt-24-kanalu-zdiysnili-ddos-ataku_n1875636  
24https://imi.org.ua/news/hakery-zablokuvaly-server-telekanalu-viter-ta-vymagayut-ponad-50-mln-grn-i43979  
25 https://imi.org.ua/news/vydannya-babel-povidomlyaye-pro-ddos-ataku-i44013  
26 https://imi.org.ua/news/lutskyj-sajt-konkurent-zaznav-ddos-ataky-z-rosiyi-i44044  
27 https://imi.org.ua/news/sajt-poltavska-hvylya-povidomyv-pro-ddos-ataku-i44026  
28 https://www.facebook.com/photo/?fbid=254983253481427&set=a.229159252730494  
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https://detector.media/infospace/article/196581/2022-02-17-informagentstvo-minoborony-armiyainform-zaznalo-ddos-ataky-vdruge-za-dobu/
https://detector.media/infospace/article/196581/2022-02-17-informagentstvo-minoborony-armiyainform-zaznalo-ddos-ataky-vdruge-za-dobu/
https://t.me/zedigital/1077
https://24tv.ua/sayt-24-kanalu-zdiysnili-ddos-ataku_n1875636
https://imi.org.ua/news/hakery-zablokuvaly-server-telekanalu-viter-ta-vymagayut-ponad-50-mln-grn-i43979
https://imi.org.ua/news/vydannya-babel-povidomlyaye-pro-ddos-ataku-i44013
https://imi.org.ua/news/lutskyj-sajt-konkurent-zaznav-ddos-ataky-z-rosiyi-i44044
https://imi.org.ua/news/sajt-poltavska-hvylya-povidomyv-pro-ddos-ataku-i44026
https://www.facebook.com/photo/?fbid=254983253481427&set=a.229159252730494


роботи. Наші спеціалісти зараз працюють над відновленням», – йдеться в 

повідомленні29. 

в) інформаційне агентство “Українські новини” повідомило, що невідомі зламали сайт 

та опублікували на ньому фейкову “новину про західних медиків, які користуються 

поточною ситуацією в Україні для забору органів”30; 

г) «Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 

щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби 

армії.31 

3. Інші зловживання правом на свободу вираження  

а) створення ботоферм з метою поширення в соціальних мережах фейків для 

нагнітання паніки та неправдивої інформації про мінування об’єктів32. У Львові 

виявлено дві ботоферми, загальна «потужність» яких становила 18 тисяч фейкових 

акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували 

організатори з РФ33. 

Таким чином, у звітний період зафіксовано 26 (двадцять шість) фактів порушення 

цифрових прав загального характеру які полягають в обмеженні доступу до 

інтернету шляхом блокування 701 веб-ресурсу в позасудовому порядку, значних збоїв 

у роботі сайтів, створення фейкових веб-ресурсів, зламів веб-сайтів та поширення 

неправдивої інформації, інші зловживання правом на свободу вираження.  

 

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 інтернет ЗМІ 

13 лютого 2022 у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника 

департаменту журналістських розслідувань “Української правди” Михайла Ткача. 

Близько 3 години дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував 

редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли 

Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора 

УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті. Інший чоловік почав 

заламувати руки водію УП34. 

2) Цькування в інтернеті за свободу вираження 

Заступниця  головної редакторки сайту Повага і авторка відеоблогу #ШоПоСексизму 

зазнала цькування у соціальній мережі Інстаграм після оприлюднення критичного 

матеріалу про використання сексистських стереотипів у російськомовній 

гумористичній програмі “Дизель шоу”. Вона почала отримувати в діректі Інстаграму 
                                                
29https://twitter.com/5channel/status/1496757623709859847?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr

%5Etweet  
30https://ukranews.com/news/837072-sajt-ukrayinskih-novin-pytalis-vzlomat-i-ispolzovat-dlya-postanovki-fejkovyh-

novostej  
31https://ms.detector.media/internet/post/29065/2022-02-28-zlovmysnyky-stvoryly-feykovyy-sayt-povernys-zhyvym/  
32https://imi.org.ua/news/u-lvovi-likviduvala-dvi-botofermy-yaki-poshyryuvaly-fejky-ta-minuvaly-ob-yekty-

i43725  
33 https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/307899804713153  
34 https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/13/7323842/  

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://twitter.com/5channel/status/1496757623709859847?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://twitter.com/5channel/status/1496757623709859847?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
https://ukranews.com/news/837072-sajt-ukrayinskih-novin-pytalis-vzlomat-i-ispolzovat-dlya-postanovki-fejkovyh-novostej
https://ukranews.com/news/837072-sajt-ukrayinskih-novin-pytalis-vzlomat-i-ispolzovat-dlya-postanovki-fejkovyh-novostej
https://ms.detector.media/internet/post/29065/2022-02-28-zlovmysnyky-stvoryly-feykovyy-sayt-povernys-zhyvym/
https://imi.org.ua/news/u-lvovi-likviduvala-dvi-botofermy-yaki-poshyryuvaly-fejky-ta-minuvaly-ob-yekty-i43725
https://imi.org.ua/news/u-lvovi-likviduvala-dvi-botofermy-yaki-poshyryuvaly-fejky-ta-minuvaly-ob-yekty-i43725
https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/307899804713153
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/13/7323842/


повідомлення з вигуками на тему "сдохни!", а її світлини почали масово образливо 

коментувати35. 

3) Пред’явлення позовів до журналістів та ЗМІ на значні суми 

Леонід Черновецький подав у суди два позови до видання «Дзеркало тижня» про 

захист честі, ділової репутації та стягнення моральної шкоди. Справи одночасно 

розглядаються у Святошинському районному суді міста Києва (справа № 759/16311/21-

ц, суддя Ульяновська Оксана Василівна) та Печерському районному суді міста Києва 

(справа № 759/16306/21-ц, суддя Вовк Сергій Володимирович). Свої моральні 

страждання Леонід Черновецький оцінив у два мільйони гривень (кожен позов на 1 

мільйон гривень)36. 

Таким чином, у лютому 2022 року зафіксовано 4 (чотири) порушення цифрових 

прав індивідуального характеру, які стосуються права на свободу вираження 

поглядів у цифровому середовищі. 

2. Приватне життя та захист даних 

1) Незаконне поширення персональних даних 

19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у 

месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, 

зокрема персональних даних українців. Доступ до бота коштував 1 долар на день або 4 

долари за 20 спроб пошуку даних щодо конкретних осіб. Оплату фігурант отримував 

на криптогаманець. Крім цього, студент розробляв та впроваджував механізм пошуку 

даних за фотографіями людей з використанням штучного інтелекту. Фотознімки він 

завантажував з відкритих джерел інтернету. У його розпорядженні були бази даних 

декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних 

хакерських форумах37. 

Отже, у лютому 2022 року зафіксовано 1 (одне) порушення цифрових прав 

індивідуального характеру, яке стосується приватного життя та захисту даних. 

Загалом у лютому 2022 року зафіксовано 5 (п’ять) порушень цифрових прав 

індивідуального характеру з яких 4 (чотири) порушення права на свободу 

вираження поглядів у цифровому середовищі  і  1 (одне) порушення права на 

захист приватного життя та персональних даних. 

 

ІІІ. ПОТЕНЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ ЦИФРОВИХ ПРАВ 

1) Кібератаки, які були спрямовані на порушення нормальної роботи веб-ресурсів, 

проте зазначених наслідків не досягли 

а) 15 лютого 2022 року на сайт Українського радіо здійснено DDos-атаку, але веб-

ресурс витримав38; 

                                                
35 https://www.facebook.com/povaha.org.ua/photos/a.283273188508705/2124743224361683  та 

https://imi.org.ua/news/blogerku-povagy-zatravyly-u-sotsmerezhah-pislya-togo-yiyi-rolyk-vyklaly-u-telegram-kanali-

katarsys-i43763  
36https://zn.ua/ukr/UKRAINE/leonid-chernovetskij-vimahaje-vid-redaktsiji-dzerkala-tizhnja-dva-miljoni-hriven-

kompensatsiji-moralnoji-shkodi.html  
37https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpoliczejski-vykryly-studenta-na-zbuti-baz-danyx-ponad--miljoniv-gromadyan-

7504/  
38 https://www.facebook.com/DmitryKhorkin/posts/5193757610668636  
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б) Видання “Цензор.Нет” повідомило про масштабну DDoS-атаку на сайт 21 лютого, 

яку вдалося відбити39; 

в) Meta, материнська компанія Facebook, повідомила, що відбила інформаційну та 

кібератаку на Україну, які здійснювалися з Росії та Білорусі. Про це повідомила New 

York Times. Зазначалось, що спроби кібератак були зафіксовані ввечері 27 лютого і 

пов'язані з людьми із Росії та Україні, а також з хакерською групою з Білорусі. "Одна 

кампанія розповсюдила посилання на оманливі статті новин, які стверджували, що 

Україна є фейковою державою і включали повідомлення про підтримку російського 

уряду", — пише видання. Зверталась також увага на те, що до кампанії дезінформації 

було залучено приблизно 5000 ботів у Facebook та Instagram, перш ніж їх 

заблокували.Також інформаційна атака проти України активно велася в інших 

соціальних  мережах, включаючи Twitter, YouTube, російську соціальну платформу 

"Однокласники" та Telegram. Речниця Twitter повідомила, що було видалено більше 

десятка облікових записів, які брали участь у кампанії дезінформації, і заблоковано 

доступ до кількох посилань у соцмережі. Крім того, у Meta повідомили, що відбили 

хакерську атаку, що була спрямована проти українських військових лідерів і політиків, 

а також принаймні одного журналіста. За даними компанії, хакерам вдалося зламати 

невелику кількість Facebook-акаунтів українських високопосадовців. На їх сторінках 

поширювали відео про нібито капітуляцію українських військових і що нібито вони 

виходять з лісу з білим прапором. За цією компанією дезінформації стоїть хакерська 

група Ghostwriter, яка свого часу діяла проти НАТО і США40. 

2) Незаконний збір та поширення персональних даних  

а) серед усіх соцмереж TikTok та YouTube збирають найбільшу кількість даних 

користувачів. Про це повідомили дослідники компанії мобільного маркетингу URL 

Genius, пише CNBC. Зокрема, вони зазначили,, що YouTube збирає дані, щоб 

відстежувати історії переглядів або розташування і потім демонструвати користувачеві 

релевантну рекламу. TikTok переважно дозволяє збирати дані стороннім трекерам. 

Куди далі йде ця інформація та як використовується, відстежити складно, заявили 

експерти-дослідники. Вони уточнили, що дізнатися, хто відстежує ваші дані або яку 

інформацію збирають за допомогою сторонніх трекерів, практично неможливо. Це 

можуть бути дані про місцезнаходження користувача, особиста інформація тощо. 

Водночас у дослідженні зазначили, що сторонні трекери можуть відстежувати 

активність користувачів на інших сайтах навіть після того, як ті залишать додаток41; 

б) TikTok долає захист безпеки в магазинах додатків Apple и Google та застосовує 

технології відстеження пристроїв, що надають материнській компанії  ByteDance 

повний доступ до користувацьких даних. Такий висновок зробили експерти двох 

компаній за наслідками власних досліджень. Представники ByteDance не 

підтверджують і не спростовують результати  цих досліджень42; 

в) CERT-UA попередила про масовий злом акаунтів українців у Facebook та 

викрадення їх персональних даних. Спеціалісти з’ясували, що повідомлення містять 

посилання, переходячи за яким в мобільному браузері завантажується HTML-сторінка, 

яка містить JavaScript-код та відбувається перехід на URL-адресу с доменом 87yc[.]xyz, 

а вже там завантажується додатковий JavaScript-код, що імітує сторінку авторизації 

Facebook та відправляє введені користувачем дані зловмисникам43. 

                                                
39 https://censor.net/ua/news/3318002/tsenzornet_vidbyv_potujnu_hakersku_ddosataku  
40https://suspilne.media/212089-u-meta-cukerberga-zaavili-so-vidbili-informacijnu-ataku-na-ukrainu-z-rosii-ta-

bilorusi/  
41https://zmina.info/news/tiktok-ta-youtube-zbyrayut-najbilshu-kilkist-personalnyh-danyh-korystuvachiv-

doslidzhennya/  
42 https://internetua.com/tiktok-obhodit-zasxitu-bezopasnosti-app-store-i-google-play  
43https://internetua.com/-ne-otkryvaite-ssylki-cert-ua-predupredila-o-massovom-vzlome-ukraincev-cserez-facebook  
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г) виявлено вразливість гарнітури віртуальної реальності, яка дозволяє красти 

персональну інформацію. Зокрема, мова йде про те, що гарнітура (AR/VR) з 

вбудованими датчиками руху може використовуватись для запису малопомітної 

динаміки обличчя, пов'язаної із мовою, для крадіжки конфіденційної  інформації, що 

передається за допомогою голосових команд, включно із даними кредитних карт и 

паролів44. 

3) Поширення шкідливого програмного забезпечення 

Хакери угрупування Armageddon з ФСБ РФ атакують українські веб сайти, 

поширюючи інформацію начебто від ПП “Адміністрація морських портів” 

електронних поштових повідомлень із вкладенням RAR-архиву «порты АРК.rar». При 

відкритті документу завантажується та відкривається DOC-файл с макросом, який 

забезпечує роботу VBA-коду, що, в свою чергу, призводить до ураження комп’ютера 

шкідливою програмою GammaLoad45; 

4) Фішинг 

а) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив про те,  що 

проти українців почалася фішингова атака, а саме на електронні адреси громадян 

надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключається 

також розсилка подібних повідомлень в месенджери. Центр вважає, що в такий спосіб 

ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для 

збору великого масиву інформації46; 

б) українці отримували електронні листи нібито від Служби безпеки України начебто 

із “планом евакуації”. “План” пропонувалось завантажити у вигляді архівного файлу з 

якогось із хмарних сховищ,. Крім того, у повідомленні зазначався пароль до архіву, 

нібито для “конфіденційності”. Причиною надсилання архіву разом із паролем у 

одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 

програмами47. 

5) Можливі проблеми в роботі сайтів у зв’язку з особливостями нових версій 

браузерів 

Невдовзі вийдуть соті версії інтернет-браузерів Chrome, Firefox і Edge, перехід на які 

може призвести до проблем у роботі деяких сайтів. Помилки можуть виникати через 

проблеми із сумісністю на деяких веб-сайтах, на яких формати рядка користувача 

агента не підтримують тризначні номери. Однак Google, Mozilla і Microsoft 

намагаються попередити будь-які серйозні проблеми48. 

Таким чином, у лютому 2022 року зафіксовано 11 (одинадцять) потенційних 

порушень цифрових прав. 

 

Підсумовуючи викладене необхідно зазначити, що моніторинг порушень цифрових 

прав в Україні у лютому 2022 року дозволив виявити: 

● 26 (двадцять шість) фактів порушень цифрових прав загального характеру 

у вигляді обмеження доступу до інтернету, які стосуються: 

○ 701 веб-ресурсу, заблокованого в позасудовому порядку, а також значних збоїв 

у роботі сайтів, створення фейкових веб-ресурсів, зламів веб-сайтів та 

                                                
44https://internetua.com/obnarujena-uyazvimost-v-garniturah-virtualnoi-realnosti-pozvolyauasxaya-krast-

konfidencialnuua-informaciua  
45 https://internetua.com/hakery-gruppirovki-armageddon-iz-fsb-rf-atakuuat-ukrainskit-saity  
46 https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/photos/a.110688671131122/296795289187125  
47 https://www.facebook.com/dslua/photos/a.1573858602657653/5023156667727812/  
48 https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/buduschie-versii-chrome-i-firefox-okazalis-opasnymi-dlya-saytov  
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https://internetua.com/obnarujena-uyazvimost-v-garniturah-virtualnoi-realnosti-pozvolyauasxaya-krast-konfidencialnuua-informaciua
https://internetua.com/hakery-gruppirovki-armageddon-iz-fsb-rf-atakuuat-ukrainskit-saity
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/photos/a.110688671131122/296795289187125
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https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/buduschie-versii-chrome-i-firefox-okazalis-opasnymi-dlya-saytov


поширення неправдивої інформації, інших зловживань правом на свободу 

вираження.  

● 5 (п’яти) порушень цифрових прав індивідуального характеру, а саме: 

○ 4 (чотири) порушення права на свободу вираження поглядів у цифровому 

середовищі; 

○ 1 (один) факт порушення права на приватне життя та захист даних. 

 

Виявлено також 11 (одинадцять) 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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