
за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р.

ВІЙНА У ЦИФРОВОМУ ВИМІРІ 
ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав 
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. ГО «ПЛАТФОРМА ПРАВ ЛЮДИНИ»

КИЇВ, 2022

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 
даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі —
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу,
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) 
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення 
про те, що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси,
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес.

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами.

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів.

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям.

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



Вдовенко О., Воробйов Є., Опришко Л.

Аналітичний звіт «Війна у цифровому вимірі і права людини». – Київ, 2022. – 68 с.

Аналітичний звіт підготовлено в рамках проєкту «Моніторинг ситуації зі свободою в інтер-
неті в Україні», що реалізується громадською організацією «Платформа прав людини» 
за фінансової підтримки Ініціативи з верховенства права Американської асоціації юристів 
(American Bar Association Rule of Law Initiative).

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання 
і не обов’язково відображають погляди Ініціативи з верховенства права Американської 
асоціації юристів.

1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав 
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 
даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі —
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу,
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) 
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення 
про те, що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси,
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес.

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами.

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів.

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям.

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

ЗМІСТ

І. ВСТУП                                                                                                                                   

ІІ. ЦИФРОВА ВІЙНА
1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну

1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій,
засобів масової інформації
1.2. Фішинг-атаки
1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої
інформації

2. Відповідь на інформаційну війну Росії в інтернеті
2.1. Блокування вебресурсів
2.2. Створення ІТ-армії
2.3. Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу
2.4. Зміна політик соціальних мереж

ІІІ. ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

IV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
ВОЄННОГО СТАНУ

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
ВОЄННОГО СТАНУ

VII. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
ВОЄННОГО СТАНУ

VIII. ВИСНОВКИ

IX. ДОДАТКИ
Додаток № 1 – Відповідь Начальника управління зв’язків з громадськістю 
Збройних Сил України стосовно змісту деяких термінів, які вживаються 
в наказі Головнокомандувача Збройних Сил України від 3 березня 2022 р. 
№ 73 «Про організацію взаємодії між 3бройними Силами України, іншими 
складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації 
на час дії правового режиму воєнного стану».
Додаток № 2 – Відповідь Національного центру оперативно-технічного 
управління мережами телекомунікацій від 16 травня 2022 р. стосовно 
відключення населених пунктів на території України від мобільного 
та інтернет-зв’язку в період з 24 лютого по 30 квітня 2022 р. і стосовно 
кількості та переліку сайтів, які було заблоковано у зазначений період.

4

5

5
5

7
10

13
13
15
19
19

22

33

44

52

55

59

63
64

66

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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24 лютого 2022 р. відбулося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації (далі – РФ) 
в Україну. Цього ж дня Указом Президента України на всій території нашої держави було 
введено воєнний стан.

Вторгнення торкнулося не лише українських міст, містечок, сіл і селищ, а й українського 
кіберпростору. Ворожі хакери спрямували чимало зусиль на те, щоб порушити нормальну 
діяльність об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема в енергетичному та фінансово-
му секторах, а також у сфері надання державних послуг. Кожен день кіберполіція разом 
з українськими кіберволонтерами та союзниками з усього світу веде запеклу боротьбу 
з окупантами та їхніми помічниками у віртуальному світі. 

Описана ситуація не могла не позначитися на цифрових правах людини. 

Громадська організація (далі – ГО) «Платформа прав людини» (далі – ППЛ) провела моніто-
ринг змін до законодавства, а також зібрала факти, які відображають хід «цифрової війни» 
протягом 24 лютого – 30 квітня 2022 р. та проаналізувала їхній вплив на цифрові права людини 
в Україні. 

У цьому звіті наводяться результати проведених досліджень, а також зроблені на їх підставі 
висновки та рекомендації.

1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

І.ВСТУП
5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня.

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав 
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА
5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 
даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі —
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу,
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) 
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення 
про те, що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси,
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес.

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами.

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів.

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям.

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 
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із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 
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5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 
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із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

9

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 
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5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

11

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

13

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав 
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 
даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі —
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу,
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО) 
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення 
про те, що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси,
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до  постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес.

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2004 р. № 8121.

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора.

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців.

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами.

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів.

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям.

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА
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1Відповідно до п. 14 «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзви-
чайного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812, Національний  центр 
та  центри  управління  мережами  за погодженням із Адміністрацією Держзв'язку  відповідно  до законодавства  можуть допускати  деяке 
зниження якості послуг і встановлювати тимчасові обмеження щодо їх надання до ліквідації надзвичайних ситуацій, скасування надзвичай-
ного та воєнного стану.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку). 

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися 
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку 
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові.

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 
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здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА
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У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

ІІ.ЦИФРОВА ВІЙНА
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У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 
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У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 

процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

1.

2.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 
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У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 

процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

2Note Verbale. URL: https://rm.coe.int/0900001680a5b0b0   
3Див., зокрема:  Notification of Communication. URL: https://rm.coe.int/0900001680a6ccc2 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 

25

процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

3. У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

4.

5.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

6.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

7.

8.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

9.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.

бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, війсь-
ковим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для 
відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, 
а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини 
і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих 
обмежень.

Отже, зазначений Закон дозволяє під час дії воєнного стану обмежувати права і свободи 
людини. З огляду на це Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» передбачена можливість обмеження прав людини, гаран-
тованих такими нормами Конституції України, як:

ст. 30 («Кожному гарантується недоторканність житла»);

ст. 31 («Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 
іншої кореспонденції»);

ст. 32 («Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 
передбачених Конституцією України»);

ст. 33 («Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується 
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію 
України, за винятком обмежень, які встановлюються законом»);

ст. 34 («Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне виражен-
ня своїх поглядів і переконань»);

ст. 38 («Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 
у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»);

ст. 39 («Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 
мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи 
виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування»);

ст. 41 («Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності»);

ст. 42 («Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом»);

ст. 43 («Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»);

ст. 44 («Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів»);

ст. 53 («Кожен має право на освіту»).

Варто також звернути увагу на те, що з введенням воєнного стану Україна частково 
відступила від своїх міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини. 
Зокрема, відбулася дерогація зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних свобод, про що Уряд України сповістив Раду Європи. 

У період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. українське законодавство зазнало багатьох 
кардинальних змін, які пов’язані із введенням та дією правового режиму воєнного стану 
в Україні. Значна частина цих змін має безпосередній вплив на цифрові права людини. 
Тому зазначені нововведення потребують особливої уваги та аналізу, який ми і пропонуємо 
вашій увазі. 

Першим нормативно-правовим актом, який розділив життя кожного українця на «до» 
і «після» був Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Невідкладно, 
цього ж дня, Верховна Рада України ухвалила  Закон України № 2102-IX «Про затверджен-
ня Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”». У результаті їх 
ухвалення на всій території України введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 
24 лютого 2022 р. строком на 30 діб; 

Протягом березня–травня 2022 р. строк дії правового режиму  воєнного стану тричі 
продовжувався і нині він діятиме до 23 серпня 2022 р. Зокрема:

18 березня 2022 р. Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15 березня 2022  р. 
№ 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 
30 хвилин 26 березня 2022 р. строком на 30 діб.

22 квітня 2022 р. аналогічним Указом Президента України № 259/2022, затвердженого 
Законом України від 22 квітня 2022 р. № 2212-IX, строк дії воєнного стану в Україні продов-
жено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 р. строком на 30 діб;

23 травня 2022 р. Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 23 травня 2022 р. 
№ 2263-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 
25 травня 2022 р. строком на 90 діб.

Введення воєнного стану в Україні дало можливість застосовувати норми Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану». 

Цей Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення 
та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового 
командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Стаття 1 зазначеного Закону визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-

Межі відступу відповідають приписам Указу Президента України № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»2 і наступним указам про продовження дії 
воєнного стану3. 

Як бачимо, введення воєнного стану в Україні має суттєвий вплив на низку фундаменталь-
них прав людини, зокрема і тих із них, які в сучасному світі тісно пов’язані з цифровим 
виміром, зокрема на:

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції 
в інтернеті;

право на приватність і захист даних;

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

право на мирні збори та освіту в інтернеті тощо.

Перелік заходів, які можуть запроваджувати та здійснювати військові адміністрації 
(у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, у межах тимча-
сових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина під час воєнного 
стану міститься в  Законі України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, п. 11 
ст. 8 зазначеного Закону дозволяє регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України:

роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;

роботу поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та 
інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ;

використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; 

забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного 
користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі. 

Таким чином, закон не забороняє відповідним органам влади під час воєнного стану 
вводити необхідні обмеження чи покладати додаткові обов’язки на осіб, які здійснюють діяль-
ність у наведених сферах. Втім, такі обмеження прав повинні відбуватися у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України.

Однак необхідно наголосити, що на момент написання цього аналітичного звіту Уряд так і 
не ухвалив відповідної Постанови, яка б дозволяла регулювати роботу підприємств зазначеної 
сфери (крім постанов Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 щодо регулюван-
ня роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та від 12 березня 
2022 р. № 263, про яку детальніше буде зазначено нижче). 

Проте після введення воєнного стану в Україні до правозахисних організацій стали 
надходити звернення, в яких порушувалися питання, зокрема, про законність вимог 
органів місцевої влади та військових цивільних адміністрацій узгоджувати зміст газет 

перед їх виходом у світ. У цих повідомленнях зверталася увага на введення практики регу-
лярного узгодження матеріалів перед їх публікацією у ЗМІ в певних місцевостях
України. 

Отже, є певні сигнали, які вказують на існування ознак цензури на місцях, яка обґрунто-
вується вимогами воєнного часу. Проте, як вже зазначалося, для введення цих заходів відсут-
ня достатня законодавча база.

Водночас на інформацію про впровадження такої практики не часто можна натрапити 
в публічній площині. Вона приховується, зокрема й самими журналістами та редакторами, 
вочевидь, з огляду на перевагу національних інтересів України.

Одним із перших нормативно-правових актів, виданих після введення воєнного стану 
в Україні, що окреслив перелік забороненої до поширення інформації, став наказ Голов-
нокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73  «Про організацію взаємодії між Збройними 
Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової 
інформації  на час дії правового режиму воєнного стану» (далі – Наказ).

Ухвалення Наказу мотивовано, зокрема, метою забезпечення об’єктивного висвітлення 
подій, інформування населення та світової спільноти про воєнні злочини, які вчиняються 
РФ у ході її широкомасштабної збройної агресії проти України, розпочатої 24 лютого 2022 р. 
Водночас він став інструментом контролю за поширенням інформації. 

У преамбулі до Наказу зазначається, що він спрямований на попередження витоку 
інформації з обмеженим доступом, запобігання поширенню представниками засобів 
масової інформації (у тому числі іноземними) та публічними особами, до думки яких при-
слуховується громадськість (лідери думок, блогери тощо) відомостей, розголошення яких 
може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та інших складових сил оборони, 
негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового 
режиму воєнного стану. 

Зокрема, Наказом визначено перелік інформації, розголошення якої може призвести до 
обізнаності противника про дії ЗСУ, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід 
виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану (далі – 
Перелік інформації). До такої інформації віднесено:

1. Найменування військових частин (підрозділів) та інших військових об'єктів в районах 
виконання бойових (спеціальних) завдань, географічні координати місць їх розташування.

2. Чисельність особового складу військових частин (підрозділів).

3. Кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця 
зберігання.

4. Описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати 
об’єкти.

5. Інформація щодо операцій (бойових дій), які проводяться або плануються.

6. Інформація щодо системи охорони та оборони військових об’єктів і засобів захисту 
особового складу, озброєння та військової техніки, які використовуються (крім тих, які 
видимі або очевидно виражені).

7. Порядок залучення сил та засобів до виконання бойових (спеціальних) завдань.

8. Інформація про збір розвідувальних даних (способи, методи, сили та засоби, що залу-
чаються).

9. Інформація про переміщення та розгортання своїх військ (найменування, кількість, 
місця, райони, маршрути руху).

10. Інформація про військові частини (підрозділи), форми, методи, тактику їхніх дій 
та способи застосування за призначенням.

11. Інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів та способів, 
що використовувалися.

12. Інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника.

13. Інформація про відкладені або скасовані операції.

14. Інформація про зниклий або збитий літак, літальний апарат, зникле судно та пошуково-
рятувальні операції, які плануються або проводяться.

15. Інформація про планування та проведення заходів забезпечення безпеки застосуван-
ня військ (дезінформація, імітація, демонстративні дії, маскування, протидія технічним 
розвідкам і захист інформації).

16. Відомості про проведені інформаційно-психологічні операції, ті, що проводяться, 
а також плануються.

17. Інформація, яка має на меті пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Не оспорюючи необхідності обмеження поширення певної інформації в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану в інтересах національної безпеки, вважаємо за необхідне висло-
вити низку зауважень, які можуть вказувати на існування загрози надмірного втручання 
у свободу слова.

Перелік інформації, визначаючи види інформації, забороненої до поширення, містить 
дефініції, частина з яких чітко не визначена законодавством України. До прикладу:

у п. 4 ідеться про заборону поширювати описи, зображення та умовні позначки, які іден-
тифікують або можуть ідентифікувати об’єкти. Які об’єкти маються на увазі − військові чи 
цивільні − залишається незрозумілим і дає підстави для широкого тлумачення заборони; 

п. 11 – інформація про проведення унікальних операцій із зазначенням прийомів 
та способів, що використовувались. Які операції слід вважати унікальними також чітко не 
визначено, а тому в умовах воєнного часу ймовірніше за все поширення будь-якої інфор-
мації про проведення операцій буде обмежуватись, що не завжди може бути виправданим;

п. 12 – інформація про ефективність сил і засобів радіоелектронної боротьби противника. 
Зміст поняття «радіоелектронна боротьба противника» також є недостатньо зрозумілим 
і невизначеним у законодавстві України, а тому застосування цього обмеження може 
викликати труднощі практичного характеру.

З огляду на викладене, на нашу думку, доцільним було б Міністерству оборони України 
та/або Генеральному штабу ЗСУ оприлюднити на своєму офіційному вебсайті словник 
термінів, які застосовано в наказі Головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 р. № 73 
«Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони 

та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану», 
надавши відповідні роз’яснення вживаним у ньому поняттям, зокрема, таким як «унікальна 
операція», «сили і засоби радіоелектронної боротьби противника», «інформаційні операції», «пси-
хологічні операції» тощо, як це було зроблено у відповіді на запит ППЛ (див. Додаток № 1).

12 березня 2022 р. набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 263 «Деякі 
питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електрон-
них комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану». 
Ця Постанова надала право  на період дії воєнного стану міністерствам, іншим централь-
ним та місцевим органам виконавчої влади, державним та комунальним підприємствам, 
установам, організаціям, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належ-
ного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних 
комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) 
та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а 
також захисту державних інформаційних ресурсів, зупиняти, обмежувати роботу інформа-
ційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також 
публічних електронних реєстрів. 

15 березня 2022 р. набули чинності закони України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну 
діяльність» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечен-
ня відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність».

З цього моменту в Кримінальному кодексі України (далі – КК України)  з’явилася нова 
ст. 1111, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. Зазначена правова 
норма має безпосередній вплив на цифрові права людини, оскільки встановлює відповідаль-
ність за поширення інформації, яка містить публічне заперечення громадянином України здій-
снення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації 
частини території України або публічні заклики громадянином України до підтримки рішень 
та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держа-
ви-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупа-
ційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окуповані території України.

При цьому публічним вважається поширення закликів або висловлення заперечення до 
невизначеного кола осіб, зокрема у мережі Інтернет (зокрема й на вебсайтах і в соціальних 
мережах) або за допомогою ЗМІ. 

Відповідальністю за такі заклики є позбавлення права обіймати певні посади або займати-
ся певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Частиною 6 цієї статті передбачено кримінальну відповідальність за створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання та поширення  інформації у співпраці з державою-агре-
сором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресо-
ра, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідаль-
ності за збройну агресію проти України. За таку «інформаційну діяльність» може бути засто-
сована відповідальність у виді позбавленням волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з 
конфіскацією майна або без такої.

Ця ж частина ст. 1111 передбачає таку саму відповідальність за організацію та проведення 
заходів політичного характеру та участь у таких заходах у співпраці з державою-агресором 
та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її 
окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення нею відповідальності 
за збройну агресію проти України. 

Тобто тут ідеться про організацію, проведення заходів політичного характеру, до яких 
можна віднести: з’їзди, мітинги, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, зокрема й ті, 
які відбуваються в інтернеті, спрямовані на підтримку держави-агресора, її окупаційної 
адміністрації чи збройних формувань. 

Окрім змін до КК України, термін «колабораційна діяльність» з’явився ще в декількох законах. 

Низку законів України було доповнено новою нормою, яка дозволяє на підставі рішення суду 
заборонити діяльність релігійної організації (Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»); профспілки (Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»); 
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (Закон України 
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»); громадського 
об’єднання (Закон України «Про громадські об’єднання»); благодійної організації (Закон України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації») у разі засудження уповноважених осіб цих 
організацій за колабораційну діяльність. Закон України «Про політичні партії в Україні» було 
доповнено аналогічною нормою, але 3 травня 2022 р. до цього Закону були внесені зміни. 
 З нього зазначену правову підставу було виключено. Втім, відповідна стаття дозволяє Міні-
стерству юстиції України звертатися до суду з адміністративним позовом про заборону діяль-
ності політичної партії, зокрема, у разі виявлення фактів вчинення нею дій, спрямованих на 
поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення 
збройної агресії Російської Федерації проти України. 

16 березня 2022 р. набрали чинності ще два закони України, які стосуються цифрових прав 
людини. Це: «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготовлення 
та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агре-
сора» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної 
продукції». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виготов-
лення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-
агресора» внесено зміни до законів України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», 
«Про політичні партії в Україні» та «Про громадські об’єднання», якими встановлюються забо-
рони щодо:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської 
війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, 
представників збройних формувань Російської Федерації,  іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупацій-
ної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи та інші 
структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими тери-
торіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголо-
шених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», 
«ввічливі військові люди».

Відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної 
агресії РФ проти України, глорифікація її учасників стала кримінальною, оскільки Законом 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення криміналь-
ної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» до 
КК України додано нову ст. 4362 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збро-
йної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». 

Цією правовою нормою встановлено відповідальність у вигляді  виправних робіт на строк 
до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років 
за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 
той самий строк, з конфіскацією майна або без такої за виготовлення, поширення матеріалів, 
у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

Також цим Законом КК України доповнено ст. 4351 «Образа честі і гідності військовослуж-
бовця, погроза військовослужбовцю», що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на 
строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за образу честі і гідності, 
погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбов-
цю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї та  обмежен-
ня волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк за виготовлення та 
поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або 
знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Феде-
рації, його близьким родичам чи членам сім’ї.

19 березня 2022 р. Указом Президента України було введено в дію рішення РНБО від 
18 березня 2022 р. «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного 
стану», яке зобов’язало всі загальнонаціональні канали транслювати єдиний цілодобовий 
телемарафон «Єдині новини #UАразом». Рішенням РНБО було встановлено, що в умовах 
воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням націо-
нальної безпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціо-
нальних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформацій-
них та/або інформаційно-аналітичних передач на єдиній інформаційній платформі стра-
тегічної комунікації – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом». 

22 березня 2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Закону України “Про електронні комунікації” щодо 
підвищення ефективності досудового розслідування “за гарячими слідами” та протидії 
кібератакам» (далі – Закон про зміни). Нововведення спрямовані на пришвидшення 
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процедури розслідування злочинів та спрощення отримання електронних доказів, таких 
як інформація з особистих пристроїв, публічних відеокамер та інформація про отримання 
комунікаційних послуг.

Законом про зміни законотворці ввели терміни «комп’ютерні дані» та «комп’ютерні систе-
ми», які відповідають Будапештській конвенції про кіберзлочинність, яка ратифікована 
Верховною Радою України ще у 2005 р. У Законі про зміни комп’ютерні дані розглядаються як 
документи, а тому вони можуть бути визнані речовими доказами. Комп’ютерними системами 
вважаються один чи кілька пристроїв, які здійснюють автоматичну обробку даних. На практиці 
такою системою може бути будь-який персональний комп’ютер – ноутбук, телефон, планшет 
тощо, чи засіб обробки інформації, як, наприклад, сервер. 

Закон про зміни запровадив можливість доступу слідчих і прокурорів до інформації у 
приватних пристроях на місці обшуку навіть у разі, якщо ухвала суду не поширюється на цей 
пристрій. Ці слідчі дії можуть дозволятися у разі, якщо слідчий чи прокурор вирішить, що є 
достатні підстави вважати, що інформація, яка в них міститься, має значення для встановлен-
ня обставин у кримінальному провадженні. 

Зміни до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України під час 
воєнного стану дозволили прокурорам без рішення суду,  лише за погодженням із керівником 
прокуратури, отримувати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до: лікарської 
таємниці; банківської таємниці; інформації про комунікації абонентів електронних комунікацій 
(метаданих), зокрема й до відомостей про отримання послуг, про їх тривалість, маршрути 
передавання тощо; будь-яких персональних даних.  

Закон про зміни  дозволяє правоохоронцям збирати дані для розслідування з публічних 
відеокамер. При цьому слідчому або прокурору буде достатньо видати постанову, щоб отри-
мати для цілей розслідування записи з таких камер. Обмежується доступ лише щодо місць, які 
відносяться до приватних помешкань осіб. Постанова має містити інформацію про період 
часу, за який має бути здійснено зняття показань. 

Водночас, забезпечивши можливість швидкого розслідування злочинів, що може бути 
виправданим у період воєнного стану, коли судова система функціонує з перебоями, законо-
давці створили низку ризиків захисту права на приватність користувачів. Зокрема, Закон про 
зміни  запровадив: 

позасудові процедури збору даних про комунікації громадян;

позасудовий доступ правоохоронних органів до систем відеоспостереження; 

можливість доступу до особистих пристроїв, не вказаних в ухвалі суду, при обшуках.

Ці ризики варто буде усунути, ухваливши зміни до законодавства, одразу після завершен-
ня воєнного стану та відновлення нормальної роботи судової системи.

27 березня 2022 р. набув чинності Закон України від 24 березня 2022 р. № 2160-IX 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 
України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації 
про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзви-
чайного стану». 

Цей Закон доповнив КК України ст. 1142, яка передбачає кримінальну відповідальність за 
несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та 
бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзви-
чайного стану. 

1 квітня 2022 р. народні депутати України прийняли поправки до цієї норми КК України, які 
набрали чинності 13 квітня 2022 р. Вони дозволили поширювати інформацію про направлення, 
переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, зокрема і про їх переміщення 
територією України не лише за її попереднього поширення Генштабом ЗСУ. Тепер це можна 
робити і у разі, якщо про переміщення вже розповіли Міністерство оборони України, Головне 
управління розвідки Міністерства оборони України чи СБУ, а також офіційні джерела 
країн-партнерів. Про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань 
України тепер можна буде писати чи знімати сюжети, якщо така інформація розміщувалася у 
відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими 
уповноваженими державними органами. 

За поширення інформації (за умови, що вона попередньо не розміщувалася у відкритому 
доступі зазначеними органами), передбачається така відповідальність: 

за інформування про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в 
Україну, у тому числі про їх переміщення територією України, – від 3 до 5 років позбавлен-
ня волі;

за оприлюднення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших війсь-
кових формувань України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, – від 5 до 8 років 
позбавлення волі.

Покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років передбачене у разі, якщо ця 
інформація спричинила тяжкі наслідки або поширювалася за попередньою змовою групою 
осіб, з корисливих мотивів чи з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну 
агресію проти України, або її представникам, або іншим незаконним збройним формуванням, 
за відсутності ознак державної зради або шпигунства. Злочинами відповідні дії вважатимуть-
ся лише у разі, якщо вони здійснюються в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що є 
пропорційною відповіддю на загрози національній безпеці. 

Водночас варто звернути увагу й на недоліки цієї правової норми, які потенційно містять 
небезпеки порушення цифрових прав, зокрема, права поширювати інформацію та ідеї. Йдеть-
ся про практичне застосування положення про оприлюднення забороненої цією статтею 
інформації, яка попередньо «розміщувалася у відкритому доступі <…> в офіційних джерелах 
відповідних відомств країн-партнерів», що виключає кримінальну відповідальність за її поши-
рення. На жаль, це правило не відповідає критерію ясності, зокрема, чіткості та передбачува-
ності, оскільки однозначно визначити «країн-партнерів» України практично неможливо, 
жодних об’єктивних критеріїв, які б допомагали це зробити, не існує.  Відповідно, зазначене 
положення закону може надмірно обмежувати поширення інформації, плекати самоцензуру.

Зазначене правило унеможливлює також звільнення від відповідальності за поширення 
інформації, визначеної цією статтею, у випадку її передруку з іноземного ЗМІ, яке в більшості 
випадків не можна буде розглядати як офіційне джерело відповідних відомств країн-парт-
нерів. Суспільну небезпеку передруку, на наш погляд, не можна вважати значною, оскільки у 

світі цифрових технологій поширена інформація вже буде доступною ворогові і подальший її 
репост навряд чи зможе  щось змінити.

З огляду на це доцільно було б рекомендувати Верховній Раді України внести зміни до 
зазначеної правової норми, чіткіше окресливши джерела інформації, використання яких 
звільняє особу від відповідальності. 

3 квітня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану». 

Законом було внесено зміни до статей 361, 3611 КК України з метою приведення термінології 
у відповідність до Закону України від 16 грудня 2020 р. № 1089-IX «Про електронні комунікації» 
та вимог іншого законодавства України у сфері кібербезпеки. Зокрема, термін «електронно-
обчислювальні машини (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку» замінено на «інформаційні (автоматизовані), електронні комунікаційні, інформа-
ційно-комунікаційні системи, електронні комунікаційні мережі». 

Цим Законом ст. 361 КК України викладено в новій редакції, яка розширила коло криміналь-
но караних діянь. Зокрема, тепер особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за 
несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних 
комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж 
незалежно від того, чи спричинило таке втручання негативні наслідки у виді витоку, втрати, 
підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення 
встановленого порядку її маршрутизації.

Наявність зазначених наслідків втручання тепер становитиме окреме кримінальне право-
порушення і лише посилюватиме відповідальність.

Крім того, встановлено кримінальну відповідальність за вчинення протиправних дій, визна-
чених цією статтею, під час воєнного стану, чого в попередній редакції цієї статті не було.

Варто також звернути увагу на те, що вказана стаття не відносить до несанкціонованого 
втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформа-
ційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж втручання, яке вчинено 
відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Аналізуючи перелік змін у законодавстві, які мають безпосередній вплив на цифрові права 
людини та були прийняті в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., можна зробити висновок, 
що більшість із них встановила додаткові обмеження щодо свободи вираження поглядів. 7 із 
12 нормативно-правових актів, які набули чинності в зазначений період, встановлюють додат-
кові обмеження щодо поширення певних видів інформації та посилюють відповідальність за 
порушення таких обмежень. Незважаючи на те, що основною підставою запровадження 
додаткових обмежень є захист національних інтересів України, захист української держав-
ності від злочинів проти національної і громадської безпеки, одним із ключових завдань 
Української держави повинно бути також і забезпечення встановлених Конституцією України 
гарантій свободи слова, вільного отримання, збирання та поширення інформації з урахуван-
ням встановлених законами України обмежень, пов’язаних із воєнним станом. Тому українське 
законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.

ІII.ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

10.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV.
ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ 
ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



1. «Цифрове поле бою», або кібератаки на Україну
1.1. Кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій, 

засобів масової інформації

23 лютого 2022 р., за інформацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України (далі – Держзв’язку) відбувся черговий акт кіберагресії проти України. DDоS-
атаки, які безперервно тривали від 15 лютого, цього дня значно посилилися. Зокрема, відбули-
ся кібератаки на офіційні вебсайти Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 
Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України (далі – СБУ) та інших 
державних органів. Як виявилося, DDоS-атаки ідентифікуються як такі, що пов’язані зі спец-
службами країни-агресора.  

24 лютого 2022 р. «5 канал» повідомив у твіттері, що внаслідок кібератаки його сайт було 
зламано росіянами, які стали поширювати на ньому неправдиву інформацію починаючи 
з 09:30 цього ж дня. 

25 лютого 2022 р., за інформацією редактора інформаційного агентства (далі – ІА) «Конку-
рент», вебсайт цього засобу масової інформації (далі – ЗМІ) зазнав потужних DDoS-атак 
із території Росії та Німеччини.

25 лютого 2022 р. вебсайт «Полтавська хвиля» зазнав кібератаки, про що  повідомив Інститут 
масової інформації (далі – ІМІ).

25 лютого 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт «Бабель» зазнав кібератак, у результаті 
яких тимчасово не працював.  

28 лютого 2022 р. платформа «Мета» повідомила про відбиття кібератаки. За даними компанії, 
хакерам вдалося зламати невелику кількість фейсбук-акаунтів українських високопосадов-
ців.

1 березня 2022 р. вебсайт Суспільного мовника зазнав  кібератаки і тимчасово перестав 
працювати, про що повідомило видання «Детектор медіа».

2 березня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», вебсайт Minfin.com.ua зазнав  
кібератаки, у результаті якої тимчасово не працював.

3 березня 2022 р. кібератаки зазнав вебсайт видання «Україна молода», про що повідомила 
Національна спілка журналістів України. У результаті втручання в роботу сайту на ньому було 
оприлюднено два фейкових повідомлення.   

5 березня 2022 р., за інформацією державного підприємства «Національна атомна енергогенеру-
юча компанія “Енергоатом”», його офіційний вебсайт зазнав сильних кібератак, що призвело 
до необхідності його вимкнення з метою недопущення поширення недостовірної інформації. 

5 березня 2022 р. вебсайт ІА «Житомир.info» зазнав кібератак, внаслідок яких у новину про 
обстріли населених пунктів було несанкціоновано внесено зміни, а сам сайт певний час був 
недоступним, про що повідомило ІА.

6 березня 2022 р., за повідомленням видання «Детектор медіа», вебсайт Незалежної медійної 
ради зазнав кібератаки, внаслідок якої з нього було видалено інформацію.

9 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, його вебсайт зазнав кібератак, які спрямовувалися на 
злам вебресурсу, втім ці спроби виявилися невдалими.

11 березня 2022 р. головний редактор журналу «НВ» повідомив про те, що п’ять днів поспіль 
сайт видання зазнавав  DDoS-атак, які виявилися невдалими. 

12 березня 2022 р., за інформацією Міністерства оборони України їхній офіційний вебсайт 
зазнав кібератаки, яка була невдалою.

13 березня 2022 р. ІМІ повідомив, що вебсайт інтернет-видання «Мост» кілька днів поспіль 
піддається кібератакам, у зв’язку з чим його було тимчасово відключено з метою недопущення 
поширення недостовірної інформації.

13 березня 2022 р. офіційний вебсайт Житомирської обласної ради зазнав кібератаки, 
що призвела до поширення недостовірної інформації про необхідність екстреної евакуації 
людей з області.  

16 березня 2022 р. телеканал «Україна 24» на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив 
про злам рухомого рядка каналу та сайту «Сегодня», що призвело до трансляції недостовірної 
інформації про капітуляцію України.

16 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт  видання «ZN.UA» зазнав кібератаки, внаслі-
док чого тимчасово не працював.

17 березня 2022 р. видання «Кременчуцький Телеграф» повідомило, що його вебсайт зазнав 
кібератаки, а тому тимчасово не працював.

17 березня 2022 р., за інформацією ІА «Новини Полтавщини», його вебсайт зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював.  

18 березня 2022 р., за інформацією ІМІ, фейсбук-акаунт голови державної прикордонної 
служби України Сергія Дейнеки зазнав кібератаки, що призвело до поширення посту із закли-
ком до розправи над вбивцями прикордонників та членів їхніх сімей.

19 березня 2022 р., за інформацією Житомирської районної державної адміністрації, 
яку вона опублікувала на своїй фейсбук-сторінці, на сайт Житомирської районної військової 
адміністрації була здійснена кібератака та на ньому розміщено звернення російських 
окупантів під назвою «Інформація про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ».

23 березня 2022 р., за інформацією співвласника «Еспресо ТВ», вебсайт каналу зазнав кібер-
атаки, внаслідок чого тимчасово не працював. 

31 березня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт «Фотоінформ» зазнав кібератаки, що 
призвело до видалення з нього частини  матеріалів.

1 квітня 2022 р., за інформацією видання «0462.ua», його вебсайт  зазнав кібератаки, 
внаслідок якої доступ до нього було обмежено.  

1 квітня 2022 р. ІМІ повідомив про те, що вебсайт видання «Златопіль» зазнав кібератаки, 
за результатами якої тимчасово не працював.

5 квітня 2022 р., за інформацією ІМІ, вебсайт видання «Радіо Трек» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої тимчасово не працював.

15 квітня 2022 р., за інформацією видання «0629.com.ua», його вебсайт зазнав кібератаки, 
а тому тимчасово не працював.

24 квітня 2022 р., за повідомленням ІМІ, вебсайт видання «Пороги» зазнав кібератаки, 
внаслідок якої на вебсайті було розміщено повідомлення із закликами до Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) складати зброю, а мирним жителям – не чинити супротив.

25 квітня 2022 р. вебсайт видання «Ліга.net» зазнав кібератаки, а тому тимчасово 
не працював, про що повідомив ІМІ.

26 квітня 2022 р., за інформацією видання «Детектор медіа», офіційний вебсайт 
Львівської обласної військової адміністрації зазнав кібератаки, внаслідок якої тимчасово 
не працював.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення 
про кібератаки на вебсайти державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 
7 повідомлень стосувалося кібератак на офіційні вебсайти органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, 23 – на сайти ЗМІ та на соціальні мережі, 
2 – на вебсайти ГО. 

1.2. Фішинг-атаки 
Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних 

даних користувачів. Це схема, за допомогою якої шахраї, користуючись довірливістю або неуваж-
ністю людей, змушують їх самостійно розкривати особисту інформацію про себе для наступного її 
використання у зловмисних цілях. В умовах війни фішинг набуває особливого значення. Крадіжка 
інформації, доступ до даних, блокування роботи організацій – це те, що підриває обороноздатність 
країни та її економіку. За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість 
фішингових атак, порівняно з їхньою чисельністю, що фіксувалася до повномасштабного втор-
гнення РФ на територію України. Зокрема:

25 лютого 2022 р. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створений 
при Міністерстві культури та інформаційної політики України, повідомив про те, що проти українців 
почалася фішингова атака, а саме: на електронні адреси громадян надходять листи, до яких 
прикріплені файли невизначеного характеру. На думку Центру, ворожі сили мали на меті в такий 
спосіб отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

28 лютого 2022 р. викрито ще один факт фішингу, який полягав у тому, що на елек-
тронну пошту українців стали масово надходити листи нібито від СБУ начебто 

із «планом евакуації». «План» пропонувалося 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 
в одному повідомленні є намагання уникнути сканування вмісту архіву антивірусними 
програмами.

4 березня 2022 р. повідомлено також про те, що жителям України стали надходити 
елект-ронні листи із підозрілим вмістом нібито від пресслужби Суспільного мовника. 
У листах просили «розпакувати» файл і запустити програму. Пресслужба суспільного 
закликала не завантажувати вкладення таких листів.

4 березня 2022 р. урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA (далі — 
CERT-UA) повідомила про масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на елек-
тронні поштові адреси співробітників державних органів та громадян України. Було виявлено 
розсилання електронних листів зі скринькиjowhar@xintongwood.club із темою листа 
«Лист», у якому міститься вкладення «лист справедливості.xlsx», який при відкритті заван-
тажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

7 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що CERT-UA виявила файл «довідка.zip», 
який містить файл контекстної довідки «dovidka.chm». Цей CHM-файл містить зобра-
ження-приманку image.jpg (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) 
та файл «file.htm» зі шкідливим програмним кодом. Якщо його запустити, 
то на комп’ютері запуститься шкідлива програма NicroBackdoor.  Держзв’язку наголо-
шує, що в разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими 
індикаторами, потрібно ізолювати комп’ютери та повідомити CERT-UA з метою коорди-
нації подальших заходів.

16 березня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів, 
що імітують повідомлення від UKR.NET і містять QR-код, в якому закодовано URL-адресу, 
створену за допомогою одного з URL-shortener сервісів. У разі відвідування останньої 
буде здійснено перенаправлення на вебсайт, що намагається імітувати сторінку зміни 
паролю UKR.NET. Введені користувачем дані за допомогою HTTP POST-запиту буде 
надіслано на вебресурс, розгорнутий зловмисниками на платформі Pipedream.

17 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про отримання інформації від Міністерства 
оборони України про розповсюдження серед державних органів України електронних 
листів із темою «постачання». У додатку до листа був захищений паролем архів «ДВТ-
ПРОВТ.rar», який містить файл-ярлик «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf.lnk» та EXE-файл із назвою «4222 ВП МОУ на лист ДВТПРОВТ від 09.03.22 
403-5-1324.rtf», що буде виконаний у разі відкриття LNK-файлу. У результаті атаки 
комп’ютер жертви буде уражено модульною шкідливою програмою SPECTR, що, серед 
іншого, включає: SPECTR.Usb, SPECTR.Shell, SPECTR.Fs, SPECTR.Info, SPECTR.Archiver 
та інші компоненти.

18 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про розповсюдження електронних листів 
серед державних органів України. У додатку до цих листів був архів «501_25_103.zip», 
що містить одноіменний файл-ярлик. У разі відкриття LNK-файлу на комп’ютер буде 
завантажено та виконано HTA-файл. Останній містить VBScript-код, який забезпечить 
завантаження і декодування файлу-приманки та шкідливої програми LoadEdge, 

яка, зі свого боку, повинна була б забезпечити ураження комп’ютера іншими шкідли-
вими програмами з арсеналу групи: TunnelMole (DNS backdoor), RC2CL або іншими.

29 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила, що російські хакери поширюють небез-
печні листи серед державних органів України із темою «Заборгованість по зарплаті». 
У додатку до листа був розміщений документ «Заборгованість по зарплаті.xls», 
який містив легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до цього документу 
у вигляді вкладення було додано кодовані дані. Макрос після активації здійснював 
їх декодування, створював EXE-файл «Base-Update.exe» на комп’ютері та запускав 
його.

30 березня 2022 р. CERT-UA повідомила про те, що українцям та українським органі-
заціям масово надходять листи нібито від Міністерства освіти і науки України із темою 
листа «Нова програма для запису в журналi». Текст листа містить посилання 
на «програму» та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу 
комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаю-
чи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer. MarsStelaer – шкідлива про-
грама-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний 
функціонал – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних 
з інтернет-браузерів, плагінів криптогаманців, програм багатофакторної аутен-
тифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів 
і виготовлення знімка екрана.

4 квітня 2022 р. CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів із темою 
«Інформація щодо військових злочинців РФ» серед державних органів України. Елек-
тронний лист містить HTML-файл «Військові злочинці РФ.htm», відкриття якого 
призведе до створення на комп’ютері RAR-архіву «Viyskovi_zlochinci_RU.rar». Згада-
ний архів містить файл-ярлик «Військові-злочинці що знищують Україну (домашні 
адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk», відкриття якого 
призведе до завантаження HTA-файлу, який містить VBScript-код, що, зі свого боку, 
забезпечить завантаження і запуск powershell-скрипта «get.php» (GammaLoad.PS1). 
Завданням останнього є визначення унікального ідентифікатора комп’ютера (на основі 
імені комп’ютера та серійного номера системного диску), передача цієї інформації для 
використання як XOR-ключа на сервер управління за допомогою HTTP POST-запиту, 
а також завантаження, XOR-декодування та запуск пейлоаду.

6 квітня 2022 р. речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Каріна Західна пові-
домила, що хакери РФ розсилають співробітникам державного сектору від імені СБУ 
листи з вірусом, який збирає конфіденційну інформацію з телефонів та комп’ютерів. 
У листуванні окупанти спонукали завантажувати файл із начебто інструкцією дій на 
період воєнного часу. Таким чином країна-агресор намагалася встановити вірусне 
програмне забезпечення на телефони та комп’ютери держслужбовців і зібрати конфі-
денційну інформацію.

13 квітня 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки попередила про потенційну хвилю 
фішингів на акаунти соціальних і медіаініціатив. Приходить фішинговий лист 
із пропозицією начебто від інстаграма отримати блакитний бейдж, тобто верифікува-
ти акаунт. Власники акаунтів часто мріють отримати бейдж, адже це дає кредит 
довіри для їхньої аудиторії та дає змогу відрізнити справжній акаунт від фейкового. 

18 квітня 2022 р.  CERT-UA повідомила про виявлення факту масового розповсюджен-
ня серед громадян України небезпечних XLS-документів із назвою «Мобілізаційний 
реєстр.xls». Якщо відкрити цей документ, на комп’ютері запуститься шкідлива програ-
ма IcedID, також відома як BankBot. Шкідлива програма належить до класу «банківсь-
ких троянських програм» і викрадає автентифікаційні дані. 

26 квітня 2022 р. Держзв’язку із посиланням на повідомлення CERT-UA  попередила 
про розсилання небезпечних листів з електронної пошти начебто співробітника 
одного з державних органів України. За даними CERT-UA, електронні листи містили 
вкладення зі шкідливими програмами, зокрема вкладення у вигляді XLS-документа 
«Aid request COVID-19-04_5_22.xls». У результаті його відкриття кіберзлочинці могли 
отримати доступ до базової інформації про комп’ютер атакованого.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 15 повідомлень 
про фішинг-атаки, які було націлено на широке коло осіб, зокрема й на органи 
державної влади, їхніх посадових і службових осіб.

1.3. Створення фейкових вебресурсів та поширення неправдивої інформації 

Дезінформація:

24 лютого 2022 р. ІМІ із посиланням на владу Полтавщини повідомив, що остання спростувала 
фейкове повідомлення про російські штурмовики Су-25 у небі над Полтавою. Такі чутки 
поширювалися пропагандистськими телеграм-каналами. 

24 лютого 2022 р. почалося розповсюдження повідомлення про те, що в Україні вводяться нові 
правила комунікації: телефонні розмови будуть записуватись, як і повідомлення та дзвінки від 
воцап. Такі повідомлення – це російський фейк із метою нагнітання паніки.

24 лютого 2022 р. Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці у фейсбуці запере-
чило інформацію про  нібито втечу батальйону «Азов» із позицій у Маріуполі, яку розповсю-
джували проросійські телеграм-канали. 

25 лютого 2022 р. у телеграмі та інших месенджерах від імені СБУ розповсюджувався 
фейк про те, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб «пройти 
перевірку». Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде 
на онлайн-ресурс СБУ.

26 лютого 2022 р. ІА «Українські новини» повідомило, що невідомі зламали його сайт 
і поширили «новину про західних медиків, які користуються поточною ситуацією в Україні 
для забору органів». Фейкову новину опублікували на сайті через обліковий запис техніч-
ної служби.

26 лютого 2022 р. секретар Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО)  
Олексій Данілов на своїй сторінці у фейсбуці попередив, що форуми та групи у месенджерах 
«Воцап», «Вайбер», «Телеграм», «Фейсбук» Київщини масовано заполонили однакові пові-
домлення, авторами яких є «ворожі агенти». Автори дописів активно розпитують 

у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва. Всі автори – нові учасники, долучилися
до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, а тому існує висока 
вірогідність того, що це російські агенти в такий спосіб збирають інформацію.

26 лютого 2022 р. Лабораторія цифрової безпеки на своїй сторінці у фейсбуці повідомила 
про поширення фейку щодо перехоплення росіянами трафіку WhatsApp та Signal. 

28 лютого 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму вебсайті  із посиланням на Фонд 
«Повернись живим» повідомив, що зловмисники створили фейковий сайт фонду, 
щоб обкрадати небайдужих громадян, які хочуть перерахувати гроші на потреби армії.

1 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала список телеграм-каналів, 
які використовують російські окупанти, щоб здійснювати спеціальні інформаційні 
та психологічні операції в інтересах РФ, поширюючи дезінформацію. Зокрема, йшлося 
про телеграм-канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квар-
тал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одес-
ский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

1 березня 2022 р. Укрзалізниця закликала не надавати свої особисті дані і не вірити 
фейкам про евакуаційні потяги. 

2 березня 2022 р. Держзв’язку повідомила про активне поширення у мережі інформації 
про те, що  нібито месенджери, якими користуються українці, зламано російськими хаке-
рами та вони прослуховують і читають переписки. Це фейк – інформація не відповідає 
дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті повідомила, що у мережі 
поширюють інформацію про те, що нібито на картах гугл з’явилися нові «мітки», за допом-
огою яких окупанти наводять артобстріли, ракетні або авіаудари. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала інформацію щодо 
зламу хакерами низки сайтів органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 
На уражених російськими кіберзлочинцями сайтах розміщено нібито звернення Прези-
дента України про підписання мирного договору з окупантами. Ця інформація 
не відповідає дійсності.

3 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що росіяни поширюють 
у месенджерах списки з нібито персональними даними та фото «членів ДРГ», щоб ввести 
в оману українців, створити хаос і дезорієнтувати українських захисників, налаштувати 
їх один проти одного. 

4 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті оприлюднила повідомлення  
про те,  що вночі українцям телефонуватимуть із невідомих номерів з метою наведення 
цілей для авіабомбардування. Ця інформація не відповідає дійсності. 

5 березня 2022 р. ІМІ поширив новину про те, що СБУ повідомила про нові фейки, 
які поширюють російські окупанти. Зокрема, йдеться про очікування вкидів про діяльність 
«секретної тюрми СБУ/ЦРУ» на українській території. Крім того, у соцмережах вороги 
створюють безліч фейкових сторінок українських органів влади. Також ворог ретранслює 
росТБ через захоплене телекомунікаційне обладнання в Херсоні та Мелітополі.

9 березня 2022 р. Головний рабин України Асман Моше Реувен на своїй сторінці 
у фейсбуці заявив про поширення у деяких івритомовних та англомовних медіа фейкової 
«новини» про те, що в Житомирі «місцеві українці масово нападають на євреїв».

13 березня 2022 р. пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила, що окупанти нама-
гаються дестабілізувати ситуацію в Україні фейковими «вкидами», в яких вони розповіда-
ють про  нібито зрадників і диверсантів, їхні прізвища, номера авто – 
із закликом негайно їх затримати. Нерідко такі повідомлення спрямовані проти співробіт-
ників силових структур і військовослужбовців.

13 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО звернув увагу на те, 
що російські пропагандисти поширюють інструкції зі створення фейків про війну 
в Україні. 

17 березня 2022 р. Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив щодо поши-
рення фейкової інформації про те, що начебто українська влада кинула Маріуполь 
напризволяще.

18 березня 2022 р. ГО «Детектор медіа» на своєму сайті опублікувала попередження 
Національного банку України щодо розсилки фейкових листів із закликом допомагати 
ЗСУ. У таких листах містилося посилання на криптогаманець. Однак Нацбанк 
не збирає кошти на криптогаманці.

21 березня 2022 р. СБУ на своїй сторінці у фейсбуці закликала не довіряти низці теле-
грам-каналів, які координуються спецслужбами РФ. СБУ зазначила, що матеріали цих 
телеграм-каналів є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює 
Росія.

22 березня 2022 р. ІМІ на своєму сайті опублікував матеріал про те, що працівники Центру 
протидії дезінформації при РНБО зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформацій-
них вкидів, які ворог поширював 22 березня 2022 р. Йшлося про розповсюдження 
чотирьох фейкових новин.

26 березня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення 
про те, що російська пропаганда розповсюджує фейки про кібердесант спеціалістів США 
та НАТО в Україні, щоб пояснити потужність українського кіберзахисту. 

28 березня 2022 р. СБУ на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення про те, що 
в анонімних телеграм-каналах з’являються фейкові зрежисовані відеоролики: 
то про нібито жорстоке поводження із полоненими окупантами, то про каліцтва і навіть 
вбивство загарбників. Часто першоджерелом є пабліки «ватного» спрямування, 
які напряму керуються спецслужбами та Міноборони РФ. Метою є відвернення уваги від 
своїх звірств.

1 квітня 2022 р. речник Міністерства закордонних справ України  Олег Ніколенко повідо-
мив, що російські ЗМІ поширюють фейк про нібито відмову України дотримуватися 
Женевської конвенції щодо полонених. Черговий фейк РФ має на меті дискредитувати 
відносини України та міжнародних гуманітарних структур.

11 квітня 2022 р. ГО «Детектор медіа» із посиланням на Міністра закордонних справ 
України Дмитра Кулебу повідомила, що Росія готує масштабну кампанію фейків, 
націлену проти поставок зброї Україні. Про те, що РФ готує «фейкову операцію», 

аби протидіяти постачанню зброї союзників, повідомив і голова Офісу Президента 
Андрій Єрмак.

13 квітня 2022 р. Громадське повідомило про те, що в інтернеті з’явилося відео з логоти-
пом BBC News, у якому нібито йдеться, що Україна відповідальна за ракетну атаку 
на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британський мовник назвав це відео 
фейком.

23 квітня 2022 р. Держзв’язку на своєму офіційному сайті опублікувала повідомлення 
про те, що у соцмережах поширюють інформацію про нібито злам рухомого рядка 
під час ефіру українського телемарафону і розповсюдження у ньому повідомлень 
про «вбивство президента» та вимоги «скласти зброю». Ця інформація не відповідає 
дійсності.

Всього за період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 29 повідомлень 
про поширення дезінформації.  

2. Відповідь на інформаційну війну Росії 
в інтернеті 

2.1. Блокування вебресурсів

З 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів в Україні здійснювалося 
у позасудовому порядку. 

На підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 р. № 2102-IХ 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, 
у рамках заходів правового режиму воєнного стану Національний центр оперативно-техніч-
ного управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ) у зазначений 
період неодноразово звертався до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 
послуг основних інтернет-ресурсів із наполегливим проханням заблокувати інтернет-ресурси, 
автономні системи (AS), вебресурси та адреси, зокрема:

26 лютого 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів (всього 
50 інтернет-ресурсів), за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-
агресора, мовлення яких обмежено.

28 лютого 2022 р. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
(далі – НКЕК) спільно з НЦУ та СБУ звернулися до   постачальників електронних комуніка-
ційних мереж та/або послуг, що забезпечують доступ до мережі Інтернет, із проханням 

здійснити блокування  виявлених  компанією «IT-KARKAS» автономних систем (AS), 
що використовуються РФ і з яких здійснювалися кібератаки на українські інформа-
ційні ресурси та розповсюджувалася фейкова інформація, спрямована на дискреди-
тацію державних органів, ходу російсько-української війни тощо. Всього звернення 
стосувалося близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн 
ІР-адрес рунету. 

5 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елек-
тронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох  вебресурсів: https://savelife.pw/, 
домен ukraine-war.pw, домен from-ua.com.

11 березня 2022 р. НЦУ наголосив на необхідності блокування постачальниками елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 вебресурсів.

22 березня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 22 березня 2022 р. № 101 НКЕК 
звернулася до постачальників електронних комунікаційних послуг із проханням забло-
кувати 80 сайтів та 16 вебадрес. 

1 квітня 2022 р. відповідно до Розпорядження НЦУ від 1 квітня 2022 р. № 130 НКЕК зверну-
лася до постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг із проханням 
заблокувати доступ ще до 43 сайтів.

 

Загалом із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за рекомендацією НЦУ постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг заблоковано 854 вебресурси.

Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих постачальників елект-
ронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не виконували розпоряджень НЦУ: їх стали 
виключати з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру НКЕК прийняла щодо ТОВ 
«Нетасіст» та ТОВ «Нетассіст». Причина полягала в невиконанні зазначеними підприєм-
ствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану, а саме тих, що стосуються 
безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в 
Україні.

НКЕК, крім того, повідомила, що стосовно вказаних суб’єктів надалі можуть застосовуватися 
такі заходи впливу:

заходи оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливо-
стей маршрутизації трафіка, відповідно до ухваленого щодо них рішення;

анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

Крім того, блокування вебресурсів здійснювалося й іншими органами влади. 

Зокрема, 26 лютого 2022 р. Кіберполіція повідомила про блокування нею у співпраці 
з волонтерами 38 сайтів. Блокування застосовувалися до онлайн-ресурсів уряду РФ, най-
більших ЗМІ, а також банків.

Таким чином, за два місяці дії правового режиму воєнного стану в Україні:

1. Блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій 
НЦУ відповідно до його повноважень, визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного 
управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичай-
ного чи воєнного стану», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 червня 2004 р. № 8121. 

2. За зазначений період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпо-
всюдження інформації в інтересах країни-агресора. 

3. За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій.

4. Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів.

2.2. Створення ІТ-армії

Українська влада планувала створити кібервійська ще задовго до широкомасштабного 
вторгнення, але не встигла затвердити структуру  такої армії та всі необхідні для її діяльності 
нормативно-правові акти. Згідно з Указом Президента України від  1 лютого 2022 р. «Про План 
реалізації Стратегії кібербезпеки України» перед Кабінетом Міністрів України поставлено 
завдання до першого півріччя 2023 р. створити у системі Міністерства оборони України 
кібервійська, забезпечивши їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами 
для стримування збройної агресії у кіберпросторі та надання відсічі агресору.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової трансформації 
України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі запропонував створити українську ІТ-
армію з розробників, кіберспеціалістів, дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів 
тощо та запустити телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE. Основною ідеєю створення зазначено-
го телеграм-каналу було об’єднання зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах 
з метою протидії РФ на кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася 
велика кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців. 

Сьогодні українська «IT-армія» є самоорганізованим волонтерським рухом. За інформа-
цією голови Держзв’язку Віктора Жори, кількість волонтерів кіберармії оцінюється у 400 тисяч 
людей. ІТ-армія відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні. 
Станом на 30 квітня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися до блокування роботи більш 
ніж тисячі російських вебресурсів. Зокрема:

26 лютого 2022 р. волонтерів ІТ-армії закликали використовувати будь-які вектори 
кібер- та DDoS атак на 31 російський вебресурс, а саме: на сайти бізнес-корпорацій, 
банків, державних органів РФ, серед яких сайт уряду, міністерства оборони, податкової, 
пенсійного фонду тощо. Цього ж дня  українські кібервоїни отримали повідомлення 
про необхідність блокування ще 6 російських сайтів.

27 лютого 2022 р. у телеграм-каналі «IT ARMY of UKRAINE» було запропоновано забло-
кувати російські новинні ресурси, ютуб-канали блогерів, які брехали щодо війни 
в Україні. Всього 28 вебресурсів. Окрім цього, був заклик блокувати сайти пропаган-
дистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, корпорацій. Всього 44 сайти.

28 лютого 2022 р. повідомлено про доцільність припинення роботи  сайтів P2P крипто-
обмінників, які підключені до «Сбер», «ВТБ» та інших російських банків, а також росій-
ських порталів державних послуг. Всього 29 сайтів.

1 березня 2022 р. ІТ-армію закликали максимально ускладнити роботу електронних 
підписів у Росії та заблокувати 42 сайти, які надають послуги з оформлення цифрових 
підписів.

4 березня 2022 р. зусилля ІТ-армії були націлені на 6 вебресурсів: проєкт wikimapia.org, 
який має російське коріння із засновниками з Росії; відключення Figma для російських 
дизайнерів та на ще 4 вебресурси. 

5 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 15 сайтів нафтогазових та енергетичних 
компаній Росії, які необхідно заблокувати.

6 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 4 вебресурсів інтернет-банкінгу РФ, роботу 
яких доцільно припинити. 

7 березня 2022 р. у списку до блокування було 12 сайтів, на яких поширювалася росій-
ська пропаганда.

8 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 12 сайтів  інвестиційних і логістичних 
компаній.

9 березня 2022 р. звучав заклик унеможливити роботу 6 російських вебресурсів.

10 березня 2022 р. працювали над блокуванням чотирьох  вебресурсів.

11 березня 2022 р. увага була зосереджена на сайті компанії «Ростех» – корпорації, 
яка відповідає за велику частину високотехнологічного імпорту та виробництва, зокре-
ма і для російської армії, а також на необхідності унеможливити роботу 7 російських 
вебресурсів з інтернет-банкінгом.

12 березня 2022 р. пропонувалося блокувати 6 популярних сервісів доставки їжі, 
10 сайтів кінотеатрів із їх афішами та онлайн-бронюванням, а також 8 сайтів із но-
винами. 

14 березня 2022 р. українські кібервоїни атакували 11 сайтів аптек, і додатково додали 
до цілей набір із 11 майданчиків, які допомагають окупантам проводити закупівлі 
в умовах глобальних санкцій.

15 березня 2022 р. продовжувалася боротьба на теренах кіберпростору і пропону-
валося випробувати захист сервісів перевірки кредитних історій. 

16 березня 2022 р. надійшла пропозиція повторно атакувати один  із вебресурсів, 
що «ожив» після попередньої атаки. 

17 березня 2022 р. повідомлено про необхідність здійснення повторної атаки на росій-
ські вебсервіси з оформлення електронних цифрових підписів та інші вебресурси. 
Всього 21 ресурс.

18 березня 2022 р. оприлюднено перелік із 13 вебсервісів із надання електронних циф-
рових підписів та сервісів із перевірки контрагентів, які доцільно заблокувати. 

19 березня 2022 р. було дві цілі для блокування – клони нашого офіційного ресурсу 
«Повернись живим» (всього 5 вебресурсів) і найбільший сервіс бронювання квитків.

20 березня 2022 р. для атак запропоновано 6 сайтів туроператорів.

23 березня 2022 р. цілями були 6 вебресурсів однієї зі служб доставки для інтернет-ма-
газинів зі зміненими ІР-адресами.

24 березня 2022 р. запропоновано заблокувати 4 державні вебресурси.

25 березня 2022 р. зусилля спрямовувалися на блокування нормальної роботи однієї 
з популярних кур’єрських служб – «СДЭК». Всього 12 сайтів.

26 березня 2022 р. цілями були 19 вебресурсів.

27 березня 2022 р. атакувалося  20 вебресурсів бронювання квитків.

28 березня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу державного сектору РФ. 
Всього пропонувалося заблокувати 24 вебресурси.  

29 березня 2022 р. пропонувалося паралізувати роботу 13 компаній та майданчиків, 
які займаються торгівлею деревиною.

30 березня 2022 р. цілями були 7 державних органів РФ. 

31 березня 2022 р. знову атакувалися державні вебресурси РФ. Всього 13  сайтів.

1 квітня 2022 р. ІТ-армію закликали ускладнити роботу 18 вебресурсів із пошуку роботи 
в Росії.

2 квітня 2022 р. ціллю були державні інформаційні системи в галузі ветеринарії 
«ВетИС». Всього 28 ресурсів.

5 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на ресурсах служби 
доставки. Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

6 квітня 2022 р. ціллю були майданчики для розміщення оголошень. Всього 6 веб-
ресурсів.

7 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-касах. Всього 11 вебресурсів.

9 квітня 2022 р. атакували 17 сервісів онлайн-телебачення РФ.

10 квітня 2022 р. продовжували унеможливлювати роботу онлайн-телебачення в Росії. 
Атаки стосувалися 28 вебресурсів.

11 квітня 2022 р. ціллю були сервіси для бізнесу. Всього 19 вебресурсів. У подальшому 
до списку було додано ще 11 вебресурсів. 

12 квітня 2022 р. розпочали нову атаку на системи маркування. Всього 12 вебресурсів. 
Через фільтрування трафіку була повторна атака на 11 сервісів. 

13 квітня 2022 р. повторна атака на системи маркування, щоб протримати їх в ауті. Вона 
стосувалася 13 сервісів. 

14 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на банківській системі. 
Всього пропонувалося заблокувати 20 сайтів.

15 квітня 2022 р. ціллю стала система, призначена для стягнення оплати за проїзд  ван-
тажними автомобілями масою більше 12 т по автодорогам країни-агресора. Всього 
йшлося про 18 вебресурсів. 

16 квітня 2022 р. атаки були зосереджені на онлайн-телебаченні і стосувалися 32 
сайтів. 

17 квітня 2022 р. ціллю були сервіси  замовлення їжі онлайн. Всього 6 вебсервісів. 

18 квітня 2022 р. повернулися до атаки на систему ветеринарної інспекції, спрямував-
ши її на 4 сайти. Крім того, було запропоновано ще й здійснити атаку на  8 вебресурсів 
системи маркування, яку після кібератак намагалися посилити. 

19 квітня 2022 р. запропоновано атакувати 33 сайти з авіаційної сфери, деякі з них 
повторно. 

20 квітня 2022 р. запропоновано провести атаку на операторів фіскальних даних – 
посередників між онлайн-касами та податковою службою. Всього 9 вебресурсів.

21 квітня 2022 р. ціллю стали зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчетность». 
Всього 20 сервісів. 

22 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 37 сервісів. 

23 квітня 2022 р. продовжили атаки на зовнішні ресурси для роботи сервісу «1С-Отчет-
ность» по оновленому списку. Всього 42 сервіси. 

25 квітня 2022 р. додали до списку нові ресурси сервісу «1С-Отчетность», долучив-
ши туди ще й систему «Контур», що використовується для подачі звітності. Всього 
18 ресурсів. 

27 квітня 2022 р. зусилля щодо блокування були зосереджені на тендерних майданчи-
ках. Всього 25 сайтів. 

28 квітня 2022 р. до списку блокувань додано 54 сайти, які пов’язані з тендерними май-
данчиками. 

29 квітня 2022 р. доєдналися до атаки на «Северсталь» і продовжили блокувати 
тендерні майданчики. Загалом до бокування запропоновано 12 сайтів. 

30 квітня 2022 р. продовжилися атаки на онлайн-сервіси замовлення їжі. Всього 
25 сервісів. 

Отже, протягом періоду моніторингу волонтери ІТ-армії заблоковали або ускладнили 
роботу більш ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, 
банків, корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних 

компаній, сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів 
послуг у фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової 
звітності, тендерних майданчиків тощо.

2.3 Блокування сторінок соціальних мереж, відеохостингу

26 лютого 2022 р. за повідомленням вебсайту «Obozrevatel» із посиланням на телеграм-
канал Михайла Федорова – Міністра цифрової трансформації України,  Міністерство цифрової 
трансформації України (далі – Мінцифра) звернулося до ютубу з проханням заблокувати 
канали російських пропагандистських ЗМІ. 

Крім того, аналогічні звернення направлені у соціальні мережі «Фейсбук» та «Інстаграм» 
(обидва – компанія «Мета»), а також «Ракутен» («Вайбер») і «Пейпел», із проханням щодо 
блокування роботи інстаграм-сторінок. 

1 березня 2022 р. «Економічна правда» повідомила з посиланням на телеграм-канал 
Михайла Федорова,  що Meta Platforms Inc. долучилася до блокування російських ресурсів, 
які поширюють дезінформацію. 

24 квітня 2022 р. Міністр культури та інформаційної політики України повідомив, 
що за зверненням міністерства було заблоковано ютуб-канали «112 Україна», Zik, NewsOne. 
Таке саме повідомлення міститься на сайті Міністерства культури та інформаційної 
політики України.

2.4. Зміна політик соціальних мереж

Meta Platforms Inc. (соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», месенджери «Месенджер» 
та «Воцап»).

Із 26 лютого 2022 р. українцям було надано можливість закрити свій профіль на фейсбуці 
та приховати списки друзів користувачів з України та Росії. Крім того:

в інстаграмі прибрали можливість переглядати підписників та підписки приватних 
профілів;

приховали імена та інші дані рекламодавців з України; 

посилили співпрацю з українськими фактчекерами, ГО та урядом;

заборонили російським користувачам транслювати рекламу та монетизувати контент;

додали алгоритми попередження про публікацію потенційного фейку. У Мета заяв-
ляють, що їхні алгоритми здатні розпізнавати фото, зроблені понад рік тому, і під час 
публікації такого фото мережа про всяк випадок попереджає користувача, що він 
поширює старе фото;

запровадили можливість «зникнення» сторінок і профілів, що неодноразово поширю-
вали неправдивий контент, зі списку рекомендацій користувачам; їхні публікації з’явля-
тимуться у стрічках коистувачів нижче;

розпочали співпрацю з Мінцифрою щодо обмеження доступу до російських державних 
ЗМІ та журналістів;

обмежили доступ до сторінок RT та Spuntik на території Європейського Союзу 
ще до того, як відповідне рішення ухвалили на рівні Союзу. Також рейтинг цих сторінок 
в інстаграмі та фейсбуці знизили для всього світу – відтепер публікації RT та Sputnik 
рідше з’являються у стрічках людей. Якщо посилання на RT та Sputnik поширюють 
у сторіс в інстаграмі, то сторіс також відображаються у кінці списку;

додали можливість надсилати зникаючі повідомлення у месенджер та воцап, а також 
функцію автоматичного видалення всіх чатів у воцап раз у певний проміжок часу, 
щоб захистити листування користувачів у разі втрати телефона;

обмежили можливість масово пересилати повідомлення у воцапі, месенджері та інста-
грамі;

додали наскрізне шифрування чатів у месенджері та інстаграмі;

відкрили гарячу лінію Державної служби надзвичайних ситуацій України, а також гарячу 
лінію психологічної підтримки у воцапі.

11 березня 2022 р. відбулася зміна правил поширення інформації користувачам фейс-
буку та інстаграму, відповідно до яких у країнах (Вірменія, Азербайджан, Естонія, Грузія, 
Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Словаччина та Україна) дозволено 
публікувати погрози та заклики до насильства щодо росіян і російських військових. Тобто 
заклики до жорстокості, наприклад «смерть російським окупантам», не блокувалися 
модераторами зазначених соціальних мереж. 

14 березня 2022 р. Meta Platforms переглянула правила та заборонила заклики до насиль-
ства щодо росіян. Проте бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення 
в Україну залишилося дозволеним.  

Твіттер:

Із 28 лютого 2022 р. повідомив, що:

створено  спеціально підібраний контент у розділі «Моменти»  щодо війни в Україні, 
який містить новини й ресурси, що стають доступними в режимі реального часу 
й багатьма мовами;

додано підказки для функцій «Пошук» і «Головна», які вказують на критично важливі 
ресурси щодо цифрової безпеки англійською, українською та російською мовами;

створено спеціальні сторінки подій, які доступні 12 мовами у понад 67 країнах;

створено розділ «Тема», щоб допомогти людям отримувати інформацію безпосередньо 
в розділі «Головна», а також список у твіттері, у якому вказано надійні джерела новин;

додано відповідні позначки до урядових профілів, що відповідають визначеним критеріям. 

призупинено рекомендування певних твіттів від користувачів для людей, які викори-
стовують твіттер в Україні та Росії, щоб зменшити ризик поширення шкідливого 
контенту; 

здійснюється блокування численних профілів, за допомогою яких здійснювалися 
спроби заперечити насильницькі дії або поширити оманливі твердження про такі дії та 
постраждалих у результаті таких дій протягом війни;

призупинили рекламу в Україні та Росії, щоб насамперед у результати  пошуку 
потрапляла критично важлива інформація про громадську безпеку, а реклама 
не відволікала від спілкування у твіттері;

якщо контент порушує правила твітеру, вживаються дисциплінарні заходи на рівні 
твітту або профілю. До таких заходів належить, зокрема, вилучення контенту.

Таким чином, у відповідь на російське широкомасштабне вторгнення в Україну платформи 
спільного доступу до інформації та відео змінили свої політики щодо поширення деяких видів 
контенту та впровадили певні  механізми захисту користувачів від агресивних дій із боку Росії.
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ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.

Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



ІV. ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.



2. 12 квітня 2022 р. СБУ у місті Києві та Київській області повідомило про  підозру особі, яка в 
період часткової окупації Київської області системно надавала військовослужбовцям РФ інформа-
цію про розташування особового складу ЗСУ та територіальної оборони.

3. 14 квітня 2022 р. СБУ у Львівській області повідомило про підозру у вчиненні злочину жінці, 
яка поширювала інформацію про розташування ЗСУ. На особистій сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» вона публікувала точні дані про розташування українських військових у Львові.               

4. 14 квітня 2022 р. СБУ у Чернівецькій області повідомило про затримання чоловіка, який проник 
на територію стратегічно важливого об'єкта та здійснював фіксування на камеру телефону тери-
торії та майнового комплексу. «Ексклюзивний» матеріал одразу розміщував у соціальній мережі 
«Тікток», за словами чоловіка, для привернення уваги до своєї сторінки.

5. 22 квітня 2022 р. СБУ у Харківській області повідомило, що 29-річна українка прибула 
до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора, вона 
встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також 
місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України. Зокрема, передала коорди-
нати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах 
та по житлових кварталах у центрі міста Харкова. 

6. 28 квітня 2022 р. Головне управління Національної поліції у Харківській області повідомило 
про затримання жінки в селі Васищеве Київської області, яка через свій мобільний телефон 
у період із 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території 
та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її 
переміщення. Розслідування проводить СБУ у Харківській області.

7. 30 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України повідомив про затримання особи, 
яка за грошову винагороду здійснювала фотофіксацію розміщення ЗСУ та інших військових фор-
мувань у місті Миколаєві. Відзняті фото через месенджер пересилала представникам країни-агре-
сора та повідомляла точні координати розташування ЗСУ.

Наведена інформація не містить ознак, які б вказували на надмірне втручання у право 
на свободу вираження під час воєнного стану. Водночас вона відображає позицію сторони обви-
нувачення, а тому існує потреба в подальших спостереженнях за цією категорією справ.

Практика застосування ст. 4362 КК України («Виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти 
України, глорифікація її учасників»), яка набула чинності  з 16 березня 2022 р.

За півтора місяці дії зазначеної статті зафіксовано 13 повідомлень від СБУ, Офісу Генерального 
прокурора України про розслідування відповідних кримінальних проваджень. Зокрема:

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V.
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Як вже зазначалося, введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабним втор-
гненням Росії на територію України та існування необхідності у захисті національних інтересів 
у сфері безпеки й оборони спонукали до внесення змін до законодавства України загалом та КК 
України зокрема. 

Ступінь впливу зазначених норм на свободу вираження поглядів напряму залежить від практи-
ки їх застосування. Тому під час моніторингу експерти звертали увагу на повідомлення 
про кримінальні провадження, відкриті на підставі зазначених новел.

Зібрана інформація вказує на те, що нововведення стали активно застосовуватися правоохо-
ронцями.

Практика застосування ст. 1142 КК України («Несанкціоноване поширення 
інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових при-
пасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України 
чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчи-
нене в умовах воєнного або надзвичайного стану»), яка набула чинності 
із з 24 березня 2022 р.

Лише за місяць дії зазначеної правової норми СБУ, Офіс Генерального прокурора України 
та інші правоохоронні органи оприлюднили щонайменше 7 повідомлень про відкриття криміналь-
них проваджень і про початок досудового слідства за цією статтею. 6 таких справ стосувалися 
фактів використання цифрових технологій під час передачі інформації. 

У всіх цих повідомленнях ішлося про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 1142 КК Украї-
ни, яка передбачає відповідальність за поширення інформації про переміщення, рух 
або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому 
доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими 
державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Зокрема, оприлюднювалася інформація такого змісту:

1. 3 квітня 2022 Офіс Генерального прокурора України повідомив, що 30 березня 2022 р. затри-
мано чоловіка, який позначив на гугл-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезна-
ходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацією в одному 
із телеграм-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію 
щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі 
Генеральним штабом ЗСУ.



2. 12 квітня 2022 р. СБУ у місті Києві та Київській області повідомило про  підозру особі, яка в 
період часткової окупації Київської області системно надавала військовослужбовцям РФ інформа-
цію про розташування особового складу ЗСУ та територіальної оборони.

3. 14 квітня 2022 р. СБУ у Львівській області повідомило про підозру у вчиненні злочину жінці, 
яка поширювала інформацію про розташування ЗСУ. На особистій сторінці у соціальній мережі 
«Фейсбук» вона публікувала точні дані про розташування українських військових у Львові.               

4. 14 квітня 2022 р. СБУ у Чернівецькій області повідомило про затримання чоловіка, який проник 
на територію стратегічно важливого об'єкта та здійснював фіксування на камеру телефону тери-
торії та майнового комплексу. «Ексклюзивний» матеріал одразу розміщував у соціальній мережі 
«Тікток», за словами чоловіка, для привернення уваги до своєї сторінки.

5. 22 квітня 2022 р. СБУ у Харківській області повідомило, що 29-річна українка прибула 
до Харківської області з тимчасово окупованої території України. За завданням куратора, вона 
встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також 
місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України. Зокрема, передала коорди-
нати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах 
та по житлових кварталах у центрі міста Харкова. 

6. 28 квітня 2022 р. Головне управління Національної поліції у Харківській області повідомило 
про затримання жінки в селі Васищеве Київської області, яка через свій мобільний телефон 
у період із 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території 
та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її 
переміщення. Розслідування проводить СБУ у Харківській області.

7. 30 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України повідомив про затримання особи, 
яка за грошову винагороду здійснювала фотофіксацію розміщення ЗСУ та інших військових фор-
мувань у місті Миколаєві. Відзняті фото через месенджер пересилала представникам країни-агре-
сора та повідомляла точні координати розташування ЗСУ.

Наведена інформація не містить ознак, які б вказували на надмірне втручання у право 
на свободу вираження під час воєнного стану. Водночас вона відображає позицію сторони обви-
нувачення, а тому існує потреба в подальших спостереженнях за цією категорією справ.

Практика застосування ст. 4362 КК України («Виправдовування, визнання 
правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти 
України, глорифікація її учасників»), яка набула чинності  з 16 березня 2022 р.

За півтора місяці дії зазначеної статті зафіксовано 13 повідомлень від СБУ, Офісу Генерального 
прокурора України про розслідування відповідних кримінальних проваджень. Зокрема:

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

Як вже зазначалося, введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабним втор-
гненням Росії на територію України та існування необхідності у захисті національних інтересів 
у сфері безпеки й оборони спонукали до внесення змін до законодавства України загалом та КК 
України зокрема. 

Ступінь впливу зазначених норм на свободу вираження поглядів напряму залежить від практи-
ки їх застосування. Тому під час моніторингу експерти звертали увагу на повідомлення 
про кримінальні провадження, відкриті на підставі зазначених новел.

Зібрана інформація вказує на те, що нововведення стали активно застосовуватися правоохо-
ронцями.

Практика застосування ст. 1142 КК України («Несанкціоноване поширення 
інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових при-
пасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України 
чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчи-
нене в умовах воєнного або надзвичайного стану»), яка набула чинності 
із з 24 березня 2022 р.

Лише за місяць дії зазначеної правової норми СБУ, Офіс Генерального прокурора України 
та інші правоохоронні органи оприлюднили щонайменше 7 повідомлень про відкриття криміналь-
них проваджень і про початок досудового слідства за цією статтею. 6 таких справ стосувалися 
фактів використання цифрових технологій під час передачі інформації. 

У всіх цих повідомленнях ішлося про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 1142 КК Украї-
ни, яка передбачає відповідальність за поширення інформації про переміщення, рух 
або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому 
доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими 
державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Зокрема, оприлюднювалася інформація такого змісту:

1. 3 квітня 2022 Офіс Генерального прокурора України повідомив, що 30 березня 2022 р. затри-
мано чоловіка, який позначив на гугл-мапі одного з населених пунктів Донецької області місцезна-
ходження військових підрозділів ЗСУ та поширив зображення із вказаною локацією в одному 
із телеграм-каналів. При цьому підозрюваний зробив допис у коментарях, додавши інформацію 
щодо маршруту пересування військовослужбовців, яка не розміщувалася у відкритому доступі 
Генеральним штабом ЗСУ.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 

Вид об’єктивної сторони 
кримінального правопорушення

9 повідомлень за виправдову-
вання, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії 
РФ проти України

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про те, що розпочав кримінальне 
провадження за фактом поширення мешканцем 
окупованої Автономної Республіки  Крим на власному 
ютуб-каналі та в телеграм-каналі інформаційного 

Зміст повідомлень:

контенту, спрямованого на виправдання збройної 
агресії РФ проти України. Зокрема, він  заявляв про 
підтримку військових дій держави-агресора та закли-
кав до створення на тимчасово окупованих тери-
торіях адміністрацій, підконтрольних РФ.

2 квітня 2022 р. Донецька обласна прокуратура пові-
домила про підозру жінці, яка ховаючись від ворожих 
обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщен-
ні Маріупольської камерної філармонії, із власних 
ідеологічних міркувань неодноразово публічно 
виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час 
евакуації із міста Маріуполя, підозрювана, перебува-
ючи на російському блокпосту, прославляла загарб-
ників та просила їх «скоріше звільнити місто».

7 квітня 2022 р. СБУ у Черкаській області повідомило 
про затримання жінки, яка розповсюджувала 
«дописи» щодо зміни меж державного кордону 
та пропагувала агресивну війну проти України. Крім 
того, вона поширювала через заборонені соціальні 
мережі матеріали щодо підтримки визнання РФ так 
званої «незалежності» тимчасово окупованих тери-
торій Донецької та Луганської областей. Також вона 
репостила публікації з прославлянням дій загарб-
ників так званої «військової спецоперації в Україні» 
та проведення «денацифікації».

7 квітня 2022 р. Харківська обласна прокуратура 
повідомила про підозру жінці, яка з 17 по 31 березня 
2022 р., використовуючи акаунти в соціальній мережі 
«Фейсбук», розміщувала звернення до військово-
політичного командування РФ щодо приєднання 
Харкова та інших регіонів України до складу Росії.

Крім того, жінка поширювала матеріали, поєднані 
з розпалюванням національної ворожнечі, а саме 
розподілом громадян України на «східних» і «захід-
них». Також вона закликала здійснювати підриви 
залізничних доріг з метою унеможливлення потрап-
ляння осіб, що проживають на заході України, 
на територію східних регіонів нашої держави.

7 квітня 2022 р. СБУ у Кіровоградській області повідо-
мило про затримання державного службовця кате-

горії «Б», одного з керівників середньої ланки Кірово-
градського окружного адміністративного суду, 
який протягом тривалого часу використовував фей-
кові профілі у соціальних мережах, де поширював 
матеріали з виправдовуванням, визнанням правомір-
ною, збройної агресії РФ проти України.

10 квітня 2022 р. Державне бюро розслідувань пові-
домило про затримання чоловіка з Харкова, який 
відкрито підтримував РФ в окупації Харкова 
у соціальних мережах, а також вів листування 
в месенджерах, де закликав підтримувати дії РФ. 
Матеріали передані до СБУ у Харківській області. 

12 квітня 2022 р. СБУ у Харківській області повідомило 
про затримання двох мешканців Харкова – 25-річного 
та 58-річного, які незалежно один від одного створю-
вали та розповсюджували у соціальних мережах 
публікації на шкоду інтересам України. У своїх постах 
зловмисники виправдовували збройну агресію РФ 
проти України.

26 квітня 2022 р. СБУ у Вінницькій області повідомило 
про затримання особи, яка поширювала публікації, 
в яких дискредитувала ЗСУ, а також поширювала 
ворожу пропаганду на підтримку загарбницької 
політики Кремля. Чоловік відкрито підтримував агре-
сивну політику щодо України президента Володимира 
Путіна, проведення агресивних військових дій 
на території України, знищення українських військо-
вих сил та політичної влади. Закликав до зміни 
державних кордонів України.

30 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про затримання служителя храму 
у Дергачівському районі Харківської області, який  
поширював у соціальній мережі матеріали, 
які виправдовують збройну агресію РФ проти України.

1.



У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про те, що розпочав кримінальне 
провадження за фактом поширення мешканцем 
окупованої Автономної Республіки  Крим на власному 
ютуб-каналі та в телеграм-каналі інформаційного 

Вид об’єктивної сторони 
кримінального правопорушення

9 повідомлень за виправдову-
вання, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії 
РФ проти України

контенту, спрямованого на виправдання збройної 
агресії РФ проти України. Зокрема, він  заявляв про 
підтримку військових дій держави-агресора та закли-
кав до створення на тимчасово окупованих тери-
торіях адміністрацій, підконтрольних РФ.

2 квітня 2022 р. Донецька обласна прокуратура пові-
домила про підозру жінці, яка ховаючись від ворожих 
обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщен-
ні Маріупольської камерної філармонії, із власних 
ідеологічних міркувань неодноразово публічно 
виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час 
евакуації із міста Маріуполя, підозрювана, перебува-
ючи на російському блокпосту, прославляла загарб-
ників та просила їх «скоріше звільнити місто».

7 квітня 2022 р. СБУ у Черкаській області повідомило 
про затримання жінки, яка розповсюджувала 
«дописи» щодо зміни меж державного кордону 
та пропагувала агресивну війну проти України. Крім 
того, вона поширювала через заборонені соціальні 
мережі матеріали щодо підтримки визнання РФ так 
званої «незалежності» тимчасово окупованих тери-
торій Донецької та Луганської областей. Також вона 
репостила публікації з прославлянням дій загарб-
ників так званої «військової спецоперації в Україні» 
та проведення «денацифікації».

7 квітня 2022 р. Харківська обласна прокуратура 
повідомила про підозру жінці, яка з 17 по 31 березня 
2022 р., використовуючи акаунти в соціальній мережі 
«Фейсбук», розміщувала звернення до військово-
політичного командування РФ щодо приєднання 
Харкова та інших регіонів України до складу Росії.

Крім того, жінка поширювала матеріали, поєднані 
з розпалюванням національної ворожнечі, а саме 
розподілом громадян України на «східних» і «захід-
них». Також вона закликала здійснювати підриви 
залізничних доріг з метою унеможливлення потрап-
ляння осіб, що проживають на заході України, 
на територію східних регіонів нашої держави.

7 квітня 2022 р. СБУ у Кіровоградській області повідо-
мило про затримання державного службовця кате-

Зміст повідомлень:

горії «Б», одного з керівників середньої ланки Кірово-
градського окружного адміністративного суду, 
який протягом тривалого часу використовував фей-
кові профілі у соціальних мережах, де поширював 
матеріали з виправдовуванням, визнанням правомір-
ною, збройної агресії РФ проти України.

10 квітня 2022 р. Державне бюро розслідувань пові-
домило про затримання чоловіка з Харкова, який 
відкрито підтримував РФ в окупації Харкова 
у соціальних мережах, а також вів листування 
в месенджерах, де закликав підтримувати дії РФ. 
Матеріали передані до СБУ у Харківській області. 

12 квітня 2022 р. СБУ у Харківській області повідомило 
про затримання двох мешканців Харкова – 25-річного 
та 58-річного, які незалежно один від одного створю-
вали та розповсюджували у соціальних мережах 
публікації на шкоду інтересам України. У своїх постах 
зловмисники виправдовували збройну агресію РФ 
проти України.

26 квітня 2022 р. СБУ у Вінницькій області повідомило 
про затримання особи, яка поширювала публікації, 
в яких дискредитувала ЗСУ, а також поширювала 
ворожу пропаганду на підтримку загарбницької 
політики Кремля. Чоловік відкрито підтримував агре-
сивну політику щодо України президента Володимира 
Путіна, проведення агресивних військових дій 
на території України, знищення українських військо-
вих сил та політичної влади. Закликав до зміни 
державних кордонів України.

30 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про затримання служителя храму 
у Дергачівському районі Харківської області, який  
поширював у соціальній мережі матеріали, 
які виправдовують збройну агресію РФ проти України.

2.

3.

4.

5.



У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про те, що розпочав кримінальне 
провадження за фактом поширення мешканцем 
окупованої Автономної Республіки  Крим на власному 
ютуб-каналі та в телеграм-каналі інформаційного 

контенту, спрямованого на виправдання збройної 
агресії РФ проти України. Зокрема, він  заявляв про 
підтримку військових дій держави-агресора та закли-
кав до створення на тимчасово окупованих тери-
торіях адміністрацій, підконтрольних РФ.

2 квітня 2022 р. Донецька обласна прокуратура пові-
домила про підозру жінці, яка ховаючись від ворожих 
обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщен-
ні Маріупольської камерної філармонії, із власних 
ідеологічних міркувань неодноразово публічно 
виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час 
евакуації із міста Маріуполя, підозрювана, перебува-
ючи на російському блокпосту, прославляла загарб-
ників та просила їх «скоріше звільнити місто».

7 квітня 2022 р. СБУ у Черкаській області повідомило 
про затримання жінки, яка розповсюджувала 
«дописи» щодо зміни меж державного кордону 
та пропагувала агресивну війну проти України. Крім 
того, вона поширювала через заборонені соціальні 
мережі матеріали щодо підтримки визнання РФ так 
званої «незалежності» тимчасово окупованих тери-
торій Донецької та Луганської областей. Також вона 
репостила публікації з прославлянням дій загарб-
ників так званої «військової спецоперації в Україні» 
та проведення «денацифікації».

7 квітня 2022 р. Харківська обласна прокуратура 
повідомила про підозру жінці, яка з 17 по 31 березня 
2022 р., використовуючи акаунти в соціальній мережі 
«Фейсбук», розміщувала звернення до військово-
політичного командування РФ щодо приєднання 
Харкова та інших регіонів України до складу Росії.

Крім того, жінка поширювала матеріали, поєднані 
з розпалюванням національної ворожнечі, а саме 
розподілом громадян України на «східних» і «захід-
них». Також вона закликала здійснювати підриви 
залізничних доріг з метою унеможливлення потрап-
ляння осіб, що проживають на заході України, 
на територію східних регіонів нашої держави.

7 квітня 2022 р. СБУ у Кіровоградській області повідо-
мило про затримання державного службовця кате-

Вид об’єктивної сторони 
кримінального правопорушення

9 повідомлень за виправдову-
вання, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії 
РФ проти України

4 повідомлення про факти 
глорифікації осіб, які здійсню-
вали збройну агресію РФ 
проти України

горії «Б», одного з керівників середньої ланки Кірово-
градського окружного адміністративного суду, 
який протягом тривалого часу використовував фей-
кові профілі у соціальних мережах, де поширював 
матеріали з виправдовуванням, визнанням правомір-
ною, збройної агресії РФ проти України.

10 квітня 2022 р. Державне бюро розслідувань пові-
домило про затримання чоловіка з Харкова, який 
відкрито підтримував РФ в окупації Харкова 
у соціальних мережах, а також вів листування 
в месенджерах, де закликав підтримувати дії РФ. 
Матеріали передані до СБУ у Харківській області. 

12 квітня 2022 р. СБУ у Харківській області повідомило 
про затримання двох мешканців Харкова – 25-річного 
та 58-річного, які незалежно один від одного створю-
вали та розповсюджували у соціальних мережах 
публікації на шкоду інтересам України. У своїх постах 
зловмисники виправдовували збройну агресію РФ 
проти України.

26 квітня 2022 р. СБУ у Вінницькій області повідомило 
про затримання особи, яка поширювала публікації, 
в яких дискредитувала ЗСУ, а також поширювала 
ворожу пропаганду на підтримку загарбницької 
політики Кремля. Чоловік відкрито підтримував агре-
сивну політику щодо України президента Володимира 
Путіна, проведення агресивних військових дій 
на території України, знищення українських військо-
вих сил та політичної влади. Закликав до зміни 
державних кордонів України.

30 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора 
України  повідомив про затримання служителя храму 
у Дергачівському районі Харківської області, який  
поширював у соціальній мережі матеріали, 
які виправдовують збройну агресію РФ проти України.

5 квітня 2022 р. Черкаська обласна прокуратура пові-
домила про підозру особі, яка розміщувала в соціаль-
них мережах публікації, в яких звеличується подвиг 
російського льотчика, який бомбить військових ЗСУ 
та містяться слова підтримки Володимиру Путіну та армії 

Зміст повідомлень:

6.

7.

8.

9.

1.

Росії. Крім того, підозрюваний поширював цинічні 
матеріали, в яких зображено силуети двох військо-
вих, які ціляться один в одного, при цьому один 
прикриває собою дитячий візочок, під ним розміщено 
прапор РФ, а другий – ховається за дитячим візочком, 
під ним розміщено прапор України, із  текстом: «Вот 
в чем разница» та «Каждый выполняет задачи 
по-разному».

8 квітня 2022 р. СБУ в Житомирській області повідо-
мило про затримання 50-річного жителя Радомишля, 
який поширював у забороненій в Україні соціальній 
мережі інформацію, яка за змістом паплюжила 
пам’ять загиблих українських воїнів, які боронили 
українські міста і села, та радів їхнім смертям. Крім 
цього, розповсюджував матеріали, де прославляв 
подвиги армії РФ і окремих окупантів за вбивство 
українських воїнів.

13 квітня 2022 р. Черкаська обласна прокуратура 
повідомила про направлення до суду трьох обвину-
вальних актів щодо осіб, які поширювали матеріали 
із текстом скорботи за смертю російського військо-
вого, який загинув «в ходе спецоперации по денаци-
фикации Украины». У згаданих матеріалах вживалися 
словосполучення «освобожденные от нацистов 
территории Донбасса и Украины», з малюнками 
на яких зображено чоловіка у військовій формі 
із прапором РФ на плечі та написом на задньому фоні 
«ZA нами правда», де літера «Z» викладена геор-
гіївською стрічкою. Також поширювалися матеріали 
на підтримку армії РФ у так званій «спецоперації» 
на території України тощо.

20 квітня 2020 р. СБУ у Вінницькій області повідомило 
про затримання 56-річного чоловіка, жителя Жмерин-
ки, який поширював інформацію та відеоматеріали 
з використанням власної сторінки у російській 
соціальній мережі, забороненій в Україні. Пропаган-
дист розповсюджував матеріали, де прославляв 
«подвиги» рашистської армії та окремих окупантів 
за вбивство українських воїнів. 



У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 

5 квітня 2022 р. Черкаська обласна прокуратура пові-
домила про підозру особі, яка розміщувала в соціаль-
них мережах публікації, в яких звеличується подвиг 
російського льотчика, який бомбить військових ЗСУ 
та містяться слова підтримки Володимиру Путіну та армії 

Вид об’єктивної сторони 
кримінального правопорушення

4 повідомлення про факти 
глорифікації осіб, які здійсню-
вали збройну агресію Російсь-
кої Федерації проти України

Росії. Крім того, підозрюваний поширював цинічні 
матеріали, в яких зображено силуети двох військо-
вих, які ціляться один в одного, при цьому один 
прикриває собою дитячий візочок, під ним розміщено 
прапор РФ, а другий – ховається за дитячим візочком, 
під ним розміщено прапор України, із  текстом: «Вот 
в чем разница» та «Каждый выполняет задачи 
по-разному».

8 квітня 2022 р. СБУ в Житомирській області повідо-
мило про затримання 50-річного жителя Радомишля, 
який поширював у забороненій в Україні соціальній 
мережі інформацію, яка за змістом паплюжила 
пам’ять загиблих українських воїнів, які боронили 
українські міста і села, та радів їхнім смертям. Крім 
цього, розповсюджував матеріали, де прославляв 
подвиги армії РФ і окремих окупантів за вбивство 
українських воїнів.

13 квітня 2022 р. Черкаська обласна прокуратура 
повідомила про направлення до суду трьох обвину-
вальних актів щодо осіб, які поширювали матеріали 
із текстом скорботи за смертю російського військо-
вого, який загинув «в ходе спецоперации по денаци-
фикации Украины». У згаданих матеріалах вживалися 
словосполучення «освобожденные от нацистов 
территории Донбасса и Украины», з малюнками 
на яких зображено чоловіка у військовій формі 
із прапором РФ на плечі та написом на задньому фоні 
«ZA нами правда», де літера «Z» викладена геор-
гіївською стрічкою. Також поширювалися матеріали 
на підтримку армії РФ у так званій «спецоперації» 
на території України тощо.

20 квітня 2020 р. СБУ у Вінницькій області повідомило 
про затримання 56-річного чоловіка, жителя Жмерин-
ки, який поширював інформацію та відеоматеріали 
з використанням власної сторінки у російській 
соціальній мережі, забороненій в Україні. Пропаган-
дист розповсюджував матеріали, де прославляв 
«подвиги» рашистської армії та окремих окупантів 
за вбивство українських воїнів. 

Зміст повідомлень:

2.

3.

4.



Таким чином, ст. 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Водночас 
варто зауважити і про те, що зазначеної інформації явно недостатньо для глибокого 
аналізу наведених кейсів та оцінки впливу цієї правової норми на свободу вираження 
поглядів в Україні. Відповідно, спостереження за практикою застосування ст. 4362 КК 
України необхідно продовжувати.

Доцільно також звернути увагу на те, що ст. 4362 КК України стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням сим-
воліки російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стріч-
кою. Використання зазначеної символіки правоохоронними органами вочевидь 
тлумачиться як виправдовування російської агресії або як елемент глорифікацій 
російських військовослужбовців, які воюють на території України. Отже, використання 
символіки російського вторгнення розглядається як злочин проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку.

Цей аспект має важливе значення з огляду на те, що 22 травня 2022 р. Верховна Рада 
України ухвалила спеціальний Закон № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму 
в Україну» (далі – Закон № 2265-IX). Цим Законом використання символіки російського 
воєнного вторгнення в Україну визнається окремим видом пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держа-
ви-терориста проти України та вносяться зміни, зокрема до Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом», відповідно до яких пропаганда російського нацистського тоталітарного 
режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України визнається терори-
стичною діяльністю.

Кримінальна відповідальність за вчинення терористичного акту та іншої терористичної 
діяльності настає за іншими, ніж зазначено вище, правовими підставами, викладеними 
у розділі IX КК України «Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки». 
Тому ухвалення Закону № 2265-IX може змінити практику притягнення до відповідальності 
за поширення символіки російського воєнного вторгнення. Негативним у цій ситуації є те, 
що певні суперечності між ст. 4362 КК України і Законом № 2265-IX можуть призвести 
до формування суперечливої практики засудження осіб за використання зазначеної 
символіки.

За таких умов варто і надалі ретельно слідкувати за судовою практикою притягнення 
осіб до відповідальності за використання символіки російського вторгнення.

Практика застосування ст. 4351 («Образа честі і гідності військово-
службовця, погроза військовослужбовцю»), яка набула чинності з 16 бе-
резня 2022 р.

За період із 16 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 р. зафіксовано одне повідомлення 
Закарпатської обласної прокуратури про розслідування кримінального правопорушення 
за ст. 4351 КК України. 

Зокрема, повідомлялося, що 16 квітня 2022 р. Закарпатська обласна прокуратура пові-
домила про підозру чоловіку, який  у стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися 
до військової, яка служить у територіальній обороні. Чоловік словесно ображав її, неодно-

разово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на 
підтримку дій РФ у війні проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання 
під вартою без права внесення застави.

Отже, з наведеної інформації видно, що зазначену статтю застосували до підозрюваного, який 
є цивільною особою, дії якої не пов’язані із проходженням військової служби чи військових зборів.

Зазначений статус особи є вкрай важливим для правильного застосування ст. 4351 КК України, 
адже ця правова норма міститься у розділі XIX («Військові правопорушення»).

Відповідно до положень частин 2 та 3 ст. 401 КК України за відповідними статтями цього розділу 
несуть відповідальність військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. Особи, не зазначені у цій статті, 
за співучасть у військових кримінальних правопорушеннях підлягають відповідальності 
за відповідними статтями цього розділу.

З наведеного випливає, що цивільну особу не можна притягати до кримінальної відповідаль-
ності за образу військовослужбовця за ст.  4351 КК України, якщо вона є єдиним виконавцем зазна-
ченого правопорушення, а не діє у співучасті із військовослужбовцем.

Водночас нині ми бачимо, що суд може тлумачити цю правову норму інакше. Втім, зазначена 
інформація стосується стадії досудового слідства і під час судового розгляду справи, якщо такий 
відбудеться, ситуація може змінитися.

Відповідно, варто і надалі продовжувати спостереження за практикою застосування судами 
ст. 4351 КК України.

Практика застосування ст. 1111 КК України («Колабораційна 
діяльність»), яка набрала чинності з 15 березня 2022 р.

За період із 15 березня по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 5 повідомлень  органів прокуратури про 
розслідування кримінальних правопорушень за ст. 1111 КК України. Із них 2 випадки відкриття 
кримінальних проваджень за фактом поширення закликів у соціальній мережі «Фейсбук», один – 
у «Тікток», а решта – під час публічних заходів (акцій, мітингів, стихійного скупчення людей тощо). 
Зокрема, повідомлялося про таке:

26 березня 2022 р., за інформацією Генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, 
повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Олексію Царьову, який 
на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» опублікував  звернення до Олександра Вілку-
ла, в якому пропонував останньому здати українське місто Кривий Ріг агресору – РФ.

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України  повідомив про скерування 
обвинувального акта щодо чоловіка з Краматорська, який записав на мобільний телефон 
відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно 
закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подаль-
шому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі «Тікток».

31 березня 2022 р. Житомирська обласна прокуратура повідомила про скерування обви-
нувального акта щодо чоловіка та жінки з міста Бердичева, які на одному з місцевих 
ринків організували агітаційну акцію за країну-агресора. Зокрема, вранці 17 березня 
2022 р., перебуваючи у людному місці, серед торгових рядів, публічно заперечували 

широкомасштабне вторгнення  РФ в Україну та активно закликали  підтримати рішення та 
військові дії країни-агресора4.  

13 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру колишньо-
му депутату Херсонської обласної ради від політичної партії «Опозиційний блок», який 
на тимчасово окупованих територіях міста Херсона на підтримку держави-агресора та її 
окупаційних військ закликав мешканців до покори та прийняття «русского мира», а також 
добровільно зайняв посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації держави-
агресора.

27 квітня 2022 р. Черкаська окружна прокуратура повідомила про скерування обвинуваль-
ного акта до суду щодо  48-річної жінки, яка поширювала у соціальній мережі «Фейсбук» 
публічні заперечення фактів окупації частини території України, встановлення контролю 
над цивільними об’єктами та створення окупаційних адміністрацій, тим самим ставлячи 
під сумнів факт агресії РФ проти України. При цьому підмінювала зміст понять «війна» 
чи «збройна агресія» запропонованим російською державою терміном – «спеціальна 
операція», який повинен був в очах читачів підкреслити відсутність загрози військових дій 
для цивільних, а отже, так би мовити, виправдати факт агресії проти України.

Як видно з наведеної інформації, кримінальні провадження за ст. 1111 КК України відкривалися у 
зв’язку із публічним запереченням збройної агресії РФ проти України або її виправданням. 
За аналогічні діяння в інших випадках, вказаних вище, кримінальні провадження відкривалися 
за ст. 4632 КК України, що лише наочно демонструє переконливість аргументів правозахисників, які 
звертали увагу на те, що статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне 
існування лише створює ситуацію правової невизначеності й ускладнює застосування зазначених 
правових норм на практиці.

За таких умов існує нагальна потреба в покращенні якості законодавства України завдяки 
усуненню дублювання складу одного й того ж кримінального правопорушення у різних статтях 
КК України, та в подальших спостереженнях за формуванням судової практики застосування 
статей 1111 та 4632 КК України, зокрема у справах, які стосуються поширення інформації 
в мережі Інтернет.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 



Таким чином, ст. 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Водночас 
варто зауважити і про те, що зазначеної інформації явно недостатньо для глибокого 
аналізу наведених кейсів та оцінки впливу цієї правової норми на свободу вираження 
поглядів в Україні. Відповідно, спостереження за практикою застосування ст. 4362 КК 
України необхідно продовжувати.

Доцільно також звернути увагу на те, що ст. 4362 КК України стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням сим-
воліки російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стріч-
кою. Використання зазначеної символіки правоохоронними органами вочевидь 
тлумачиться як виправдовування російської агресії або як елемент глорифікацій 
російських військовослужбовців, які воюють на території України. Отже, використання 
символіки російського вторгнення розглядається як злочин проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку.

Цей аспект має важливе значення з огляду на те, що 22 травня 2022 р. Верховна Рада 
України ухвалила спеціальний Закон № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму 
в Україну» (далі – Закон № 2265-IX). Цим Законом використання символіки російського 
воєнного вторгнення в Україну визнається окремим видом пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держа-
ви-терориста проти України та вносяться зміни, зокрема до Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом», відповідно до яких пропаганда російського нацистського тоталітарного 
режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України визнається терори-
стичною діяльністю.

Кримінальна відповідальність за вчинення терористичного акту та іншої терористичної 
діяльності настає за іншими, ніж зазначено вище, правовими підставами, викладеними 
у розділі IX КК України «Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки». 
Тому ухвалення Закону № 2265-IX може змінити практику притягнення до відповідальності 
за поширення символіки російського воєнного вторгнення. Негативним у цій ситуації є те, 
що певні суперечності між ст. 4362 КК України і Законом № 2265-IX можуть призвести 
до формування суперечливої практики засудження осіб за використання зазначеної 
символіки.

За таких умов варто і надалі ретельно слідкувати за судовою практикою притягнення 
осіб до відповідальності за використання символіки російського вторгнення.

Практика застосування ст. 4351 («Образа честі і гідності військово-
службовця, погроза військовослужбовцю»), яка набула чинності з 16 бе-
резня 2022 р.

За період із 16 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 р. зафіксовано одне повідомлення 
Закарпатської обласної прокуратури про розслідування кримінального правопорушення 
за ст. 4351 КК України. 

Зокрема, повідомлялося, що 16 квітня 2022 р. Закарпатська обласна прокуратура пові-
домила про підозру чоловіку, який  у стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися 
до військової, яка служить у територіальній обороні. Чоловік словесно ображав її, неодно-

разово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на 
підтримку дій РФ у війні проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання 
під вартою без права внесення застави.

Отже, з наведеної інформації видно, що зазначену статтю застосували до підозрюваного, який 
є цивільною особою, дії якої не пов’язані із проходженням військової служби чи військових зборів.

Зазначений статус особи є вкрай важливим для правильного застосування ст. 4351 КК України, 
адже ця правова норма міститься у розділі XIX («Військові правопорушення»).

Відповідно до положень частин 2 та 3 ст. 401 КК України за відповідними статтями цього розділу 
несуть відповідальність військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. Особи, не зазначені у цій статті, 
за співучасть у військових кримінальних правопорушеннях підлягають відповідальності 
за відповідними статтями цього розділу.

З наведеного випливає, що цивільну особу не можна притягати до кримінальної відповідаль-
ності за образу військовослужбовця за ст.  4351 КК України, якщо вона є єдиним виконавцем зазна-
ченого правопорушення, а не діє у співучасті із військовослужбовцем.

Водночас нині ми бачимо, що суд може тлумачити цю правову норму інакше. Втім, зазначена 
інформація стосується стадії досудового слідства і під час судового розгляду справи, якщо такий 
відбудеться, ситуація може змінитися.

Відповідно, варто і надалі продовжувати спостереження за практикою застосування судами 
ст. 4351 КК України.

Практика застосування ст. 1111 КК України («Колабораційна 
діяльність»), яка набрала чинності з 15 березня 2022 р.

За період із 15 березня по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 5 повідомлень  органів прокуратури про 
розслідування кримінальних правопорушень за ст. 1111 КК України. Із них 2 випадки відкриття 
кримінальних проваджень за фактом поширення закликів у соціальній мережі «Фейсбук», один – 
у «Тікток», а решта – під час публічних заходів (акцій, мітингів, стихійного скупчення людей тощо). 
Зокрема, повідомлялося про таке:

26 березня 2022 р., за інформацією Генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, 
повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Олексію Царьову, який 
на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» опублікував  звернення до Олександра Вілку-
ла, в якому пропонував останньому здати українське місто Кривий Ріг агресору – РФ.

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України  повідомив про скерування 
обвинувального акта щодо чоловіка з Краматорська, який записав на мобільний телефон 
відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно 
закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подаль-
шому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі «Тікток».

31 березня 2022 р. Житомирська обласна прокуратура повідомила про скерування обви-
нувального акта щодо чоловіка та жінки з міста Бердичева, які на одному з місцевих 
ринків організували агітаційну акцію за країну-агресора. Зокрема, вранці 17 березня 
2022 р., перебуваючи у людному місці, серед торгових рядів, публічно заперечували 

широкомасштабне вторгнення  РФ в Україну та активно закликали  підтримати рішення та 
військові дії країни-агресора4.  

13 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру колишньо-
му депутату Херсонської обласної ради від політичної партії «Опозиційний блок», який 
на тимчасово окупованих територіях міста Херсона на підтримку держави-агресора та її 
окупаційних військ закликав мешканців до покори та прийняття «русского мира», а також 
добровільно зайняв посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації держави-
агресора.

27 квітня 2022 р. Черкаська окружна прокуратура повідомила про скерування обвинуваль-
ного акта до суду щодо  48-річної жінки, яка поширювала у соціальній мережі «Фейсбук» 
публічні заперечення фактів окупації частини території України, встановлення контролю 
над цивільними об’єктами та створення окупаційних адміністрацій, тим самим ставлячи 
під сумнів факт агресії РФ проти України. При цьому підмінювала зміст понять «війна» 
чи «збройна агресія» запропонованим російською державою терміном – «спеціальна 
операція», який повинен був в очах читачів підкреслити відсутність загрози військових дій 
для цивільних, а отже, так би мовити, виправдати факт агресії проти України.

Як видно з наведеної інформації, кримінальні провадження за ст. 1111 КК України відкривалися у 
зв’язку із публічним запереченням збройної агресії РФ проти України або її виправданням. 
За аналогічні діяння в інших випадках, вказаних вище, кримінальні провадження відкривалися 
за ст. 4632 КК України, що лише наочно демонструє переконливість аргументів правозахисників, які 
звертали увагу на те, що статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне 
існування лише створює ситуацію правової невизначеності й ускладнює застосування зазначених 
правових норм на практиці.

За таких умов існує нагальна потреба в покращенні якості законодавства України завдяки 
усуненню дублювання складу одного й того ж кримінального правопорушення у різних статтях 
КК України, та в подальших спостереженнях за формуванням судової практики застосування 
статей 1111 та 4632 КК України, зокрема у справах, які стосуються поширення інформації 
в мережі Інтернет.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 



Таким чином, ст. 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Водночас 
варто зауважити і про те, що зазначеної інформації явно недостатньо для глибокого 
аналізу наведених кейсів та оцінки впливу цієї правової норми на свободу вираження 
поглядів в Україні. Відповідно, спостереження за практикою застосування ст. 4362 КК 
України необхідно продовжувати.

Доцільно також звернути увагу на те, що ст. 4362 КК України стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням сим-
воліки російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стріч-
кою. Використання зазначеної символіки правоохоронними органами вочевидь 
тлумачиться як виправдовування російської агресії або як елемент глорифікацій 
російських військовослужбовців, які воюють на території України. Отже, використання 
символіки російського вторгнення розглядається як злочин проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку.

Цей аспект має важливе значення з огляду на те, що 22 травня 2022 р. Верховна Рада 
України ухвалила спеціальний Закон № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму 
в Україну» (далі – Закон № 2265-IX). Цим Законом використання символіки російського 
воєнного вторгнення в Україну визнається окремим видом пропаганди російського 
нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держа-
ви-терориста проти України та вносяться зміни, зокрема до Закону України «Про боротьбу 
з тероризмом», відповідно до яких пропаганда російського нацистського тоталітарного 
режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України визнається терори-
стичною діяльністю.

Кримінальна відповідальність за вчинення терористичного акту та іншої терористичної 
діяльності настає за іншими, ніж зазначено вище, правовими підставами, викладеними 
у розділі IX КК України «Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки». 
Тому ухвалення Закону № 2265-IX може змінити практику притягнення до відповідальності 
за поширення символіки російського воєнного вторгнення. Негативним у цій ситуації є те, 
що певні суперечності між ст. 4362 КК України і Законом № 2265-IX можуть призвести 
до формування суперечливої практики засудження осіб за використання зазначеної 
символіки.

За таких умов варто і надалі ретельно слідкувати за судовою практикою притягнення 
осіб до відповідальності за використання символіки російського вторгнення.

Практика застосування ст. 4351 («Образа честі і гідності військово-
службовця, погроза військовослужбовцю»), яка набула чинності з 16 бе-
резня 2022 р.

За період із 16 березня 2022 р. по 30 квітня 2022 р. зафіксовано одне повідомлення 
Закарпатської обласної прокуратури про розслідування кримінального правопорушення 
за ст. 4351 КК України. 

Зокрема, повідомлялося, що 16 квітня 2022 р. Закарпатська обласна прокуратура пові-
домила про підозру чоловіку, який  у стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися 
до військової, яка служить у територіальній обороні. Чоловік словесно ображав її, неодно-

разово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на 
підтримку дій РФ у війні проти України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання 
під вартою без права внесення застави.

Отже, з наведеної інформації видно, що зазначену статтю застосували до підозрюваного, який 
є цивільною особою, дії якої не пов’язані із проходженням військової служби чи військових зборів.

Зазначений статус особи є вкрай важливим для правильного застосування ст. 4351 КК України, 
адже ця правова норма міститься у розділі XIX («Військові правопорушення»).

Відповідно до положень частин 2 та 3 ст. 401 КК України за відповідними статтями цього розділу 
несуть відповідальність військовослужбовці ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби України, 
Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів 
України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. Особи, не зазначені у цій статті, 
за співучасть у військових кримінальних правопорушеннях підлягають відповідальності 
за відповідними статтями цього розділу.

З наведеного випливає, що цивільну особу не можна притягати до кримінальної відповідаль-
ності за образу військовослужбовця за ст.  4351 КК України, якщо вона є єдиним виконавцем зазна-
ченого правопорушення, а не діє у співучасті із військовослужбовцем.

Водночас нині ми бачимо, що суд може тлумачити цю правову норму інакше. Втім, зазначена 
інформація стосується стадії досудового слідства і під час судового розгляду справи, якщо такий 
відбудеться, ситуація може змінитися.

Відповідно, варто і надалі продовжувати спостереження за практикою застосування судами 
ст. 4351 КК України.

Практика застосування ст. 1111 КК України («Колабораційна 
діяльність»), яка набрала чинності з 15 березня 2022 р.

За період із 15 березня по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 5 повідомлень  органів прокуратури про 
розслідування кримінальних правопорушень за ст. 1111 КК України. Із них 2 випадки відкриття 
кримінальних проваджень за фактом поширення закликів у соціальній мережі «Фейсбук», один – 
у «Тікток», а решта – під час публічних заходів (акцій, мітингів, стихійного скупчення людей тощо). 
Зокрема, повідомлялося про таке:

26 березня 2022 р., за інформацією Генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, 
повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Олексію Царьову, який 
на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» опублікував  звернення до Олександра Вілку-
ла, в якому пропонував останньому здати українське місто Кривий Ріг агресору – РФ.

30 березня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України  повідомив про скерування 
обвинувального акта щодо чоловіка з Краматорська, який записав на мобільний телефон 
відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно 
закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подаль-
шому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі «Тікток».

31 березня 2022 р. Житомирська обласна прокуратура повідомила про скерування обви-
нувального акта щодо чоловіка та жінки з міста Бердичева, які на одному з місцевих 
ринків організували агітаційну акцію за країну-агресора. Зокрема, вранці 17 березня 
2022 р., перебуваючи у людному місці, серед торгових рядів, публічно заперечували 

широкомасштабне вторгнення  РФ в Україну та активно закликали  підтримати рішення та 
військові дії країни-агресора4.  

13 квітня 2022 р. Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру колишньо-
му депутату Херсонської обласної ради від політичної партії «Опозиційний блок», який 
на тимчасово окупованих територіях міста Херсона на підтримку держави-агресора та її 
окупаційних військ закликав мешканців до покори та прийняття «русского мира», а також 
добровільно зайняв посаду керівника у створеній окупаційній адміністрації держави-
агресора.

27 квітня 2022 р. Черкаська окружна прокуратура повідомила про скерування обвинуваль-
ного акта до суду щодо  48-річної жінки, яка поширювала у соціальній мережі «Фейсбук» 
публічні заперечення фактів окупації частини території України, встановлення контролю 
над цивільними об’єктами та створення окупаційних адміністрацій, тим самим ставлячи 
під сумнів факт агресії РФ проти України. При цьому підмінювала зміст понять «війна» 
чи «збройна агресія» запропонованим російською державою терміном – «спеціальна 
операція», який повинен був в очах читачів підкреслити відсутність загрози військових дій 
для цивільних, а отже, так би мовити, виправдати факт агресії проти України.

Як видно з наведеної інформації, кримінальні провадження за ст. 1111 КК України відкривалися у 
зв’язку із публічним запереченням збройної агресії РФ проти України або її виправданням. 
За аналогічні діяння в інших випадках, вказаних вище, кримінальні провадження відкривалися 
за ст. 4632 КК України, що лише наочно демонструє переконливість аргументів правозахисників, які 
звертали увагу на те, що статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне 
існування лише створює ситуацію правової невизначеності й ускладнює застосування зазначених 
правових норм на практиці.

За таких умов існує нагальна потреба в покращенні якості законодавства України завдяки 
усуненню дублювання складу одного й того ж кримінального правопорушення у різних статтях 
КК України, та в подальших спостереженнях за формуванням судової практики застосування 
статей 1111 та 4632 КК України, зокрема у справах, які стосуються поширення інформації 
в мережі Інтернет.

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

V. СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНА 
БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 

4Незважаючи на те, що такі дії не стосуються саме цифрових прав, наводимо цю інформацію у звіті для того, щоб краще зрозуміти практику 
застосування ст. 1111 КК України, яка лише почала формуватися.



державі чи суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції», щодо яких 
прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій державі та на територіях 
держав, які входять до митних і воєнних союзів із такими державами.

Варто також звернути увагу на те, що після введення воєнного стану в Україні з’явилося чимало 
додатків та інших онлайн-сервісів, спрямованих на розв’язання різних питань, пов’язаних із війною, 
користування якими може впливати на захист персональних даних особи.

Зокрема, Мінцифри  створило 10 нових функцій у додатку «Дія», зокрема:  «Допомога 
армії», «Гра байрактар», «єДокумент», «Надання допомоги в рамках програми “єПідтримка”», 
«Допомога найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям», «Подача повідомлення 
про пошкоджене та знищене рухоме та нерухоме майно», «Призначення статусу внутрішньо 
переміщеної особи та допомога внутрішньо переміщеним особам», «Дія-ТВ», «Дія-Радіо», 
чат-бот у телеграмі «Є-Ворог».

Розробники створили також чимало різних застосунків. Зокрема, під час моніторингу виявлено 
інформацію щонайменше про 11 застосунків, які з’явилися після 24 лютого 2022 р. і які спрямовані 
на зменшення впливу російської військової агресії та на допомогу вимушеним переселенцям, 
постраждалим від неї.

Йдеться про такі застосунки, як «RussianWarCrimes», «Bachu», «SpyBuster», «ТиХто», «Повітря-
на тривога» та ін.

Водночас відомостей щодо безпечності цих застосунків для обробки персональних даних 
під час їх використання явно недостатньо або вона є доволі суперечливою.

Так, наприклад, одразу після появи інформації про створення застосунку «ТиХто», анонсо-
ваною метою якого є допомога ЗСУ, територіальній обороні, поліції та іншим уповноваженим 
особам оперативно перевірити людину на блокпості, під час вуличної перевірки або на вході 
до укриття, деякі експерти почали звертати увагу на те, що його використання може порушу-
вати законодавство про захист персональних даних особи, що перевіряється. Хоч, за повідом-
ленням Управління СБУ у Дніпропетровській області, застосунок не містить, не зберігає 
і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів, 
все ж експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зауважує, що при введенні перевіряльником 
прізвища, імені, по батькові, номера паспорта та дати народження особи (а ця інформація 
відноситься до персональних даних), які потім застосунок передає відкритими інтернет-кана-
лами на свої сервери, на яких порівнюються ці дані з даними державних баз даних, відбу-
вається щонайменше передача персональних даних. У зв’язку з цим постає питання про захи-
щеність зазначених каналів передачі даних, про їх шифрування і яке саме, про використання 
певних алгоритмів та їх надійність. Експерти звертають увагу на відсутність інформації 
розробника застосунку з цього приводу. 

І дійсно, політика конфіденційності цього застосунку не оприлюднена, а отже, достеменно не відомо, 
чи відбувається обробка персональних даних при його використанні, і, зокрема, що відбувається 
з персональними даними в момент їх передачі та куди вони можуть потрапити і де зберегтися.

Висуваються й інші аргументи, які ставлять під сумнів можливість використання зазначе-
ного застосунку. Це і використання для перевірки бази сайту «Миротворець», що саме собою 
ставить таку перевірку під сумнів з огляду на правовий статус зазначеної бази, яка не є 
офіційним джерелом інформації, це і сумніви у технічній захищеності застосунку, його власній 
кібербезпеці тощо.

На додаток до викладеного варто також звернути увагу на Постанову  Кабінету Міністрів Украї-
ни  від 29 грудня 2021 р. № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду 
речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час 
забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», якою не  передбачено право уповнова-
жених органів влади здійснювати відповідну перевірку особи за допомогою використання зазна-
ченого застосунку. Це ще більше ставить під сумнів законність використання такого застосунку 
для перевірки особи. 

Застосунок «RussianWarCrimes» створений для документування воєнних злочинів, учинених 
РФ, що є вкрай необхідним для захисту національних інтересів України. Водночас політика конфі-
денційності застосунку не містить інформації про місцезнаходження персональних даних, які він 
збирає. Відсутність зазначеної інформації сама собою вказує на  порушення приписів ст. 8 Закону 
України «Про захист персональних даних» особи-користувача цього застосунку.

Застосунок «Bachu», створений для поширення інформації про місцезнаходження ворожої 
російської техніки на території України. У політиці конфіденційності зазначається, що застосунок 
використовує геолокацію користувача та поширені файли для передачі їх по внутрішньому каналу 
зв’язку СБУ. Окрім того, зазначено, що  чутливі дані зберігаються виключно в короткостроковій 
пам’яті для передачі у внутрішні канали державних служб. Водночас політика конфіденційності не 
містить інформації про місцезнаходження зазначених даних та відомостей про те, хто є їхнім 
володільцем, одержувачем і розпорядником, зокрема про те, яким державним службам ці дані 
передаються. 

Крім того, створено 6 застосунків для допомоги переселенцям і постраждалим внаслідок 
збройної агресії РФ – це і застосунок «Київ цифровий», сервіс «Helsi», застосунки 
«TacticMedAid», «Bebbo»,  «Tribefy»,  «Lepta» та ін.

У зазначений період створено понад 5 чат-ботів для інформаційної допомоги на період воєнно-
го стану. Це чат-боти  у телеграмі:  «StopRussiaChannel|Mriya», «Турботник», «Народний месник», 
«EcoShkodaBot» і чат-бот у воцап «Гаряча лінія ДСНС».

Отже, введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто-густо створювалися в авральному режимі 
та доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоювання щодо того, 
чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони збирають. У цьому аспекті 
також важливо зауважити, що натепер не вистачає досліджень (тестувань) зазначених засто-
сунків, а також тих додатків і сервісів, які стверджують про те, що ними персональні дані не збира-
ються і не обробляються та перевірки правдивості подібних заяв.

Таким чином, зазначені застосунки окрім допомоги у вирішенні певних питань, пов’язаних із 
війною, потенційно несуть у собі ризики порушення прав користувачів на захист їхніх персональ-
них даних. Відповідно, існує потреба у посиленні контролю за дотриманням ними вимог Закону 
України «Про захист персональних даних». 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

VІ.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ 

Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабною агресією РФ справило знач-
ний вплив і на захист персональних даних у нашій державі.

З одного боку, як вже зазначалося, тимчасово обмежено дію ст. 32 Конституції України, 
яка гарантує невтручання в особисте і сімейне життя людини, а з другого – всім стало зрозуміло, 
що належний захист персональних даних під час війни набув особливого значення, адже лише 
в такий спосіб особу можна убезпечити від численних загроз і навіть зберегти їй життя (наприклад, 
коли йдеться про персональні дані військовослужбовців і членів їхніх сімей, правоохоронців, поса-
дових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, а також журналістів 
та громадських активістів і волонтерів тощо).

З огляду на це після введення воєнного стану в Україні було ухвалено низку нормативно-право-
вих актів, спрямованих на посилення захисту персональних даних. Зокрема:

8 березня 2022 р. Постановою Національного банку України № 42 «Про використання банками 
хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні» банкам України дозволили використовувати 
хмарні сервіси, розташовані за кордоном у державах – учасницях Європейського Союзу, Європей-
ського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді, для обробки 
персональних даних клієнтів.

12 березня 2022 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 263 «Про деякі питання забезпе-
чення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, 
публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» було дозволено:

1. Розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних 
ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати 
доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення.

2. Створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних елект-
ронних реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, 
конфіденційності та доступності.

3. Зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних 
реєстрів у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або 
окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з дотриман-
ням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;                                                 

Також цією Постановою заборонено використання хмарних ресурсів та/або центрів обробки 
даних, розташованих на тимчасово окупованій території України, або тих, що належать державі, 
визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать 



державі чи суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції», щодо яких 
прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій державі та на територіях 
держав, які входять до митних і воєнних союзів із такими державами.

Варто також звернути увагу на те, що після введення воєнного стану в Україні з’явилося чимало 
додатків та інших онлайн-сервісів, спрямованих на розв’язання різних питань, пов’язаних із війною, 
користування якими може впливати на захист персональних даних особи.

Зокрема, Мінцифри  створило 10 нових функцій у додатку «Дія», зокрема:  «Допомога 
армії», «Гра байрактар», «єДокумент», «Надання допомоги в рамках програми “єПідтримка”», 
«Допомога найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям», «Подача повідомлення 
про пошкоджене та знищене рухоме та нерухоме майно», «Призначення статусу внутрішньо 
переміщеної особи та допомога внутрішньо переміщеним особам», «Дія-ТВ», «Дія-Радіо», 
чат-бот у телеграмі «Є-Ворог».

Розробники створили також чимало різних застосунків. Зокрема, під час моніторингу виявлено 
інформацію щонайменше про 11 застосунків, які з’явилися після 24 лютого 2022 р. і які спрямовані 
на зменшення впливу російської військової агресії та на допомогу вимушеним переселенцям, 
постраждалим від неї.

Йдеться про такі застосунки, як «RussianWarCrimes», «Bachu», «SpyBuster», «ТиХто», «Повітря-
на тривога» та ін.

Водночас відомостей щодо безпечності цих застосунків для обробки персональних даних 
під час їх використання явно недостатньо або вона є доволі суперечливою.

Так, наприклад, одразу після появи інформації про створення застосунку «ТиХто», анонсо-
ваною метою якого є допомога ЗСУ, територіальній обороні, поліції та іншим уповноваженим 
особам оперативно перевірити людину на блокпості, під час вуличної перевірки або на вході 
до укриття, деякі експерти почали звертати увагу на те, що його використання може порушу-
вати законодавство про захист персональних даних особи, що перевіряється. Хоч, за повідом-
ленням Управління СБУ у Дніпропетровській області, застосунок не містить, не зберігає 
і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів, 
все ж експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зауважує, що при введенні перевіряльником 
прізвища, імені, по батькові, номера паспорта та дати народження особи (а ця інформація 
відноситься до персональних даних), які потім застосунок передає відкритими інтернет-кана-
лами на свої сервери, на яких порівнюються ці дані з даними державних баз даних, відбу-
вається щонайменше передача персональних даних. У зв’язку з цим постає питання про захи-
щеність зазначених каналів передачі даних, про їх шифрування і яке саме, про використання 
певних алгоритмів та їх надійність. Експерти звертають увагу на відсутність інформації 
розробника застосунку з цього приводу. 

І дійсно, політика конфіденційності цього застосунку не оприлюднена, а отже, достеменно не відомо, 
чи відбувається обробка персональних даних при його використанні, і, зокрема, що відбувається 
з персональними даними в момент їх передачі та куди вони можуть потрапити і де зберегтися.

Висуваються й інші аргументи, які ставлять під сумнів можливість використання зазначе-
ного застосунку. Це і використання для перевірки бази сайту «Миротворець», що саме собою 
ставить таку перевірку під сумнів з огляду на правовий статус зазначеної бази, яка не є 
офіційним джерелом інформації, це і сумніви у технічній захищеності застосунку, його власній 
кібербезпеці тощо.

На додаток до викладеного варто також звернути увагу на Постанову  Кабінету Міністрів Украї-
ни  від 29 грудня 2021 р. № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду 
речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час 
забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», якою не  передбачено право уповнова-
жених органів влади здійснювати відповідну перевірку особи за допомогою використання зазна-
ченого застосунку. Це ще більше ставить під сумнів законність використання такого застосунку 
для перевірки особи. 

Застосунок «RussianWarCrimes» створений для документування воєнних злочинів, учинених 
РФ, що є вкрай необхідним для захисту національних інтересів України. Водночас політика конфі-
денційності застосунку не містить інформації про місцезнаходження персональних даних, які він 
збирає. Відсутність зазначеної інформації сама собою вказує на  порушення приписів ст. 8 Закону 
України «Про захист персональних даних» особи-користувача цього застосунку.

Застосунок «Bachu», створений для поширення інформації про місцезнаходження ворожої 
російської техніки на території України. У політиці конфіденційності зазначається, що застосунок 
використовує геолокацію користувача та поширені файли для передачі їх по внутрішньому каналу 
зв’язку СБУ. Окрім того, зазначено, що  чутливі дані зберігаються виключно в короткостроковій 
пам’яті для передачі у внутрішні канали державних служб. Водночас політика конфіденційності не 
містить інформації про місцезнаходження зазначених даних та відомостей про те, хто є їхнім 
володільцем, одержувачем і розпорядником, зокрема про те, яким державним службам ці дані 
передаються. 

Крім того, створено 6 застосунків для допомоги переселенцям і постраждалим внаслідок 
збройної агресії РФ – це і застосунок «Київ цифровий», сервіс «Helsi», застосунки 
«TacticMedAid», «Bebbo»,  «Tribefy»,  «Lepta» та ін.

У зазначений період створено понад 5 чат-ботів для інформаційної допомоги на період воєнно-
го стану. Це чат-боти  у телеграмі:  «StopRussiaChannel|Mriya», «Турботник», «Народний месник», 
«EcoShkodaBot» і чат-бот у воцап «Гаряча лінія ДСНС».

Отже, введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто-густо створювалися в авральному режимі 
та доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоювання щодо того, 
чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони збирають. У цьому аспекті 
також важливо зауважити, що натепер не вистачає досліджень (тестувань) зазначених засто-
сунків, а також тих додатків і сервісів, які стверджують про те, що ними персональні дані не збира-
ються і не обробляються та перевірки правдивості подібних заяв.

Таким чином, зазначені застосунки окрім допомоги у вирішенні певних питань, пов’язаних із 
війною, потенційно несуть у собі ризики порушення прав користувачів на захист їхніх персональ-
них даних. Відповідно, існує потреба у посиленні контролю за дотриманням ними вимог Закону 
України «Про захист персональних даних». 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДІЇ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабною агресією РФ справило знач-
ний вплив і на захист персональних даних у нашій державі.

З одного боку, як вже зазначалося, тимчасово обмежено дію ст. 32 Конституції України, 
яка гарантує невтручання в особисте і сімейне життя людини, а з другого – всім стало зрозуміло, 
що належний захист персональних даних під час війни набув особливого значення, адже лише 
в такий спосіб особу можна убезпечити від численних загроз і навіть зберегти їй життя (наприклад, 
коли йдеться про персональні дані військовослужбовців і членів їхніх сімей, правоохоронців, поса-
дових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, а також журналістів 
та громадських активістів і волонтерів тощо).

З огляду на це після введення воєнного стану в Україні було ухвалено низку нормативно-право-
вих актів, спрямованих на посилення захисту персональних даних. Зокрема:

8 березня 2022 р. Постановою Національного банку України № 42 «Про використання банками 
хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні» банкам України дозволили використовувати 
хмарні сервіси, розташовані за кордоном у державах – учасницях Європейського Союзу, Європей-
ського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді, для обробки 
персональних даних клієнтів.

12 березня 2022 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 263 «Про деякі питання забезпе-
чення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, 
публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» було дозволено:

1. Розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних 
ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати 
доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення.

2. Створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних елект-
ронних реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, 
конфіденційності та доступності.

3. Зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних 
реєстрів у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або 
окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з дотриман-
ням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;                                                 

Також цією Постановою заборонено використання хмарних ресурсів та/або центрів обробки 
даних, розташованих на тимчасово окупованій території України, або тих, що належать державі, 
визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать 



державі чи суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції», щодо яких 
прийнято рішення про застосування санкцій в Україні та/або іншій державі та на територіях 
держав, які входять до митних і воєнних союзів із такими державами.

Варто також звернути увагу на те, що після введення воєнного стану в Україні з’явилося чимало 
додатків та інших онлайн-сервісів, спрямованих на розв’язання різних питань, пов’язаних із війною, 
користування якими може впливати на захист персональних даних особи.

Зокрема, Мінцифри  створило 10 нових функцій у додатку «Дія», зокрема:  «Допомога 
армії», «Гра байрактар», «єДокумент», «Надання допомоги в рамках програми “єПідтримка”», 
«Допомога найманим працівникам та фізичним особам-підприємцям», «Подача повідомлення 
про пошкоджене та знищене рухоме та нерухоме майно», «Призначення статусу внутрішньо 
переміщеної особи та допомога внутрішньо переміщеним особам», «Дія-ТВ», «Дія-Радіо», 
чат-бот у телеграмі «Є-Ворог».

Розробники створили також чимало різних застосунків. Зокрема, під час моніторингу виявлено 
інформацію щонайменше про 11 застосунків, які з’явилися після 24 лютого 2022 р. і які спрямовані 
на зменшення впливу російської військової агресії та на допомогу вимушеним переселенцям, 
постраждалим від неї.

Йдеться про такі застосунки, як «RussianWarCrimes», «Bachu», «SpyBuster», «ТиХто», «Повітря-
на тривога» та ін.

Водночас відомостей щодо безпечності цих застосунків для обробки персональних даних 
під час їх використання явно недостатньо або вона є доволі суперечливою.

Так, наприклад, одразу після появи інформації про створення застосунку «ТиХто», анонсо-
ваною метою якого є допомога ЗСУ, територіальній обороні, поліції та іншим уповноваженим 
особам оперативно перевірити людину на блокпості, під час вуличної перевірки або на вході 
до укриття, деякі експерти почали звертати увагу на те, що його використання може порушу-
вати законодавство про захист персональних даних особи, що перевіряється. Хоч, за повідом-
ленням Управління СБУ у Дніпропетровській області, застосунок не містить, не зберігає 
і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів, 
все ж експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зауважує, що при введенні перевіряльником 
прізвища, імені, по батькові, номера паспорта та дати народження особи (а ця інформація 
відноситься до персональних даних), які потім застосунок передає відкритими інтернет-кана-
лами на свої сервери, на яких порівнюються ці дані з даними державних баз даних, відбу-
вається щонайменше передача персональних даних. У зв’язку з цим постає питання про захи-
щеність зазначених каналів передачі даних, про їх шифрування і яке саме, про використання 
певних алгоритмів та їх надійність. Експерти звертають увагу на відсутність інформації 
розробника застосунку з цього приводу. 

І дійсно, політика конфіденційності цього застосунку не оприлюднена, а отже, достеменно не відомо, 
чи відбувається обробка персональних даних при його використанні, і, зокрема, що відбувається 
з персональними даними в момент їх передачі та куди вони можуть потрапити і де зберегтися.

Висуваються й інші аргументи, які ставлять під сумнів можливість використання зазначе-
ного застосунку. Це і використання для перевірки бази сайту «Миротворець», що саме собою 
ставить таку перевірку під сумнів з огляду на правовий статус зазначеної бази, яка не є 
офіційним джерелом інформації, це і сумніви у технічній захищеності застосунку, його власній 
кібербезпеці тощо.

На додаток до викладеного варто також звернути увагу на Постанову  Кабінету Міністрів Украї-
ни  від 29 грудня 2021 р. № 1456 «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду 
речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час 
забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», якою не  передбачено право уповнова-
жених органів влади здійснювати відповідну перевірку особи за допомогою використання зазна-
ченого застосунку. Це ще більше ставить під сумнів законність використання такого застосунку 
для перевірки особи. 

Застосунок «RussianWarCrimes» створений для документування воєнних злочинів, учинених 
РФ, що є вкрай необхідним для захисту національних інтересів України. Водночас політика конфі-
денційності застосунку не містить інформації про місцезнаходження персональних даних, які він 
збирає. Відсутність зазначеної інформації сама собою вказує на  порушення приписів ст. 8 Закону 
України «Про захист персональних даних» особи-користувача цього застосунку.

Застосунок «Bachu», створений для поширення інформації про місцезнаходження ворожої 
російської техніки на території України. У політиці конфіденційності зазначається, що застосунок 
використовує геолокацію користувача та поширені файли для передачі їх по внутрішньому каналу 
зв’язку СБУ. Окрім того, зазначено, що  чутливі дані зберігаються виключно в короткостроковій 
пам’яті для передачі у внутрішні канали державних служб. Водночас політика конфіденційності не 
містить інформації про місцезнаходження зазначених даних та відомостей про те, хто є їхнім 
володільцем, одержувачем і розпорядником, зокрема про те, яким державним службам ці дані 
передаються. 

Крім того, створено 6 застосунків для допомоги переселенцям і постраждалим внаслідок 
збройної агресії РФ – це і застосунок «Київ цифровий», сервіс «Helsi», застосунки 
«TacticMedAid», «Bebbo»,  «Tribefy»,  «Lepta» та ін.

У зазначений період створено понад 5 чат-ботів для інформаційної допомоги на період воєнно-
го стану. Це чат-боти  у телеграмі:  «StopRussiaChannel|Mriya», «Турботник», «Народний месник», 
«EcoShkodaBot» і чат-бот у воцап «Гаряча лінія ДСНС».

Отже, введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто-густо створювалися в авральному режимі 
та доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоювання щодо того, 
чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони збирають. У цьому аспекті 
також важливо зауважити, що натепер не вистачає досліджень (тестувань) зазначених засто-
сунків, а також тих додатків і сервісів, які стверджують про те, що ними персональні дані не збира-
ються і не обробляються та перевірки правдивості подібних заяв.

Таким чином, зазначені застосунки окрім допомоги у вирішенні певних питань, пов’язаних із 
війною, потенційно несуть у собі ризики порушення прав користувачів на захист їхніх персональ-
них даних. Відповідно, існує потреба у посиленні контролю за дотриманням ними вимог Закону 
України «Про захист персональних даних». 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабною агресією РФ справило знач-
ний вплив і на захист персональних даних у нашій державі.

З одного боку, як вже зазначалося, тимчасово обмежено дію ст. 32 Конституції України, 
яка гарантує невтручання в особисте і сімейне життя людини, а з другого – всім стало зрозуміло, 
що належний захист персональних даних під час війни набув особливого значення, адже лише 
в такий спосіб особу можна убезпечити від численних загроз і навіть зберегти їй життя (наприклад, 
коли йдеться про персональні дані військовослужбовців і членів їхніх сімей, правоохоронців, поса-
дових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, а також журналістів 
та громадських активістів і волонтерів тощо).

З огляду на це після введення воєнного стану в Україні було ухвалено низку нормативно-право-
вих актів, спрямованих на посилення захисту персональних даних. Зокрема:

8 березня 2022 р. Постановою Національного банку України № 42 «Про використання банками 
хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні» банкам України дозволили використовувати 
хмарні сервіси, розташовані за кордоном у державах – учасницях Європейського Союзу, Європей-
ського співтовариства, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки або Канаді, для обробки 
персональних даних клієнтів.

12 березня 2022 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 263 «Про деякі питання забезпе-
чення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, 
публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» було дозволено:

1. Розміщувати державні інформаційні ресурси та публічні електронні реєстри на хмарних 
ресурсах та/або в центрах обробки даних, що розташовані за межами України, та реєструвати 
доменні імена у домені gov.ua для такого розміщення.

2. Створювати додаткові резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних елект-
ронних реєстрів з дотриманням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, 
конфіденційності та доступності.

3. Зберігати резервні копії державних інформаційних ресурсів та публічних електронних 
реєстрів у зашифрованому вигляді, зокрема за межами України, на хмарних ресурсах та/або 
окремих фізичних носіях, та/або в ізольованому сегменті центрів обробки даних з дотриман-
ням установлених для таких ресурсів вимог щодо цілісності, конфіденційності та доступності;                                                 

Також цією Постановою заборонено використання хмарних ресурсів та/або центрів обробки 
даних, розташованих на тимчасово окупованій території України, або тих, що належать державі, 
визнаній Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом, або належать 

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДІЇ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ



1. Усім судам України, Державній судовій адміністрації України, іншим установам системи 
правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні 
надання відповідей на усі запити про публічну інформацію, які надійшли з початку 
введення воєнного стану в Україні – 24 лютого 2022 року.

2. У разі надходження запитів щодо надання будь-якої публічної інформації щодо діяль-
ності судів та установ системи правосуддя – копію запитів негайно направляти Службі 
безпеки України для ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають.

Отже, після введення воєнного стану розгляд запитів на інформацію став систематично 
відстрочуватись цілою низкою органів державної влади.

У своїх повідомленнях про відстрочення розгляду запиту розпорядники інформації посилаються 
на дію правового режиму воєнного стану як на обставину непереборної сили. І дійсно, відповідна 
норма Закону України «Про доступ до публічної інформації» допускає відстрочку, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством строки 
у разі настання обставин непереборної сили.

Проте, на нашу думку, у наведених випадках має місце зловживання правом на відстрочку. 
Це пояснюється тим, що згадані органи влади використовують цю правову підставу для всіх без 
винятку запитів. 

Хоча ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і визнає загрозу 
війни, збройного конфлікту або серйозну загрозу такого конфлікту, ворожої атаки, загальної 
військової мобілізації, військових дій, оголошеної та неоголошеної війни, введення комен-
дантської години тощо – обставинами непереборної сили, вона одночасно містить застере-
ження, відповідно до якого обставини непереборної сили повинні об’єктивно унеможливлю-
вати виконання зобов’язань. 

Отже, відстрочення розгляду запиту на отримання публічної інформації має відбуватись лише 
тоді, коли надання відповіді у визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливим. Тобто 
введення та дія воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду 
запиту, а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостерігається 
зловживання цією нормою. 

Крім того, варто зауважити, що застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є 
правом розпорядника, не обов’язком, а тому не може підлягати безумовному застосуванню у всіх 
без винятку випадках.

Щодо закриття публічного доступу до державних реєстрів

Після запровадження в Україні правового режиму воєнного стану та набрання чинності  Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функ-
ціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів в умовах воєнного стану» відбулося закриття доступу до низки публічних 
реєстрів, а також до вебпорталів, які містять набори відкритих даних.  

Зазначена Постанова надала можливість міністерствам, іншим центральним і місцевим орга-
нам виконавчої влади, державним і комунальним підприємствам, установам, організаціям, що 
належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, 
інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних 
реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, 

Окрім закриття реєстрів, ненадання публічної інформації за запитами, негативна динаміка 
прослідковувалась і в частині зобов’язань розпорядників публічної інформації щодо її оприлюд-
нення. Незважаючи на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо невід-
кладного оприлюдненню інформації про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, 
і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, така інформація не публікувалася. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в період із 24 лютого по 30 квітня 
2022 р. обмеження права на доступ до публічної інформації не завжди були обґрунтованими 
і відповідали вимогам законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим 
воєнного стану» та Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні»:

відстрочки відповідей на запити, отримані в період воєнних дій, суперечили чинному законо-
давству і не були пропорційними та необхідними;

розпорядники інформації обмежували доступ до інформації без врахування балансу між 
суспільною необхідністю та національною безпекою;

закриття доступу до деяких публічних реєстрів не було необхідним в умовах воєнного стану;

негативна динаміка в оприлюднені публічної інформації не відповідала Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» у частині невідкладного оприлюдненню інформації 
про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосову-
ються у зв’язку з цим. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

VІI.
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС 
ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВОЄННОГО СТАНУ

Право на доступ до публічної інформації є одним із прав людини, яке в сучасному світі все 
більше знаходить реалізацію у цифровому вимірі. Велику кількість інформації ми можемо отриму-
вати з мережі Інтернет на загальнодоступних офіційних онлайн-ресурсах – офіційних вебсайтах; 
на єдиному державному вебпорталі відкритих даних; із публічних електронних реєстрів. 

Право на доступ до публічної інформації гарантовано статтями 34, 50 Конституції України, 
Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» та іншими законами. Зазначене право може бути обмежене виключно 
законом для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні» (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
“Про введення воєнного стану в Україні”», реєстраційний № 2102-IX від 24 лютого 2022 р.) 
у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 
воєнного стану, передбачено можливість обмеження, в тому числі, права вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – 
на свій вибір. Отже, в зазначений спосіб право на доступ до публічної інформації було обме-
жено на час дії воєнного стану.

І це одразу негативно позначилося на практиці застосування Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», причому в усіх можливих напрямах, починаючи від надання відповідей 
на запити, закінчуючи оприлюдненням інформації на офіційних вебсайтах органів влади та обме-
женням чи повним припиненням доступу до інформації в публічних реєстрах.

Щодо надання інформації на запити

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко почали 
застосовувати ч. 6 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме  положення 
про відстрочку надання відповіді на запит. 

Низка державних органів опублікувала на своїх офіційних вебсайтах оголошення про відстро-
чення розгляду всіх запитів на публічну інформацію та відновлення опрацювання запитів після 
стабілізації ситуації (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку), 
а інші повідомили про можливість такого відстрочення (наприклад, Міністерство оборони України).

Рада суддів України 25 березня 2022 р. ухвалила окреме рішення № 11 «Щодо обмеження доступу 
до публічної інформації» такого змісту:

що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів,  під час дії правового 
режиму воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікацій-
них та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

На початку березня 2022 р. стало відомо, що Державна судова адміністрація тимчасово обмежила 
публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісів «Стан розгляду справ» 
і «Список справ, призначених до розгляду» з метою запобігання загрозі життю та здоров’ю суддів 
та учасників судового процесу в умовах воєнного стану, а також забезпечення інформаційної безпеки. 

Загалом під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було з’ясовано, 
що у зазначений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів, серед яких:

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя. На сайті міститься 
повідомлення про тимчасове обмеження роботи реєстру.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань.

Єдиний реєстр громадських формувань.

Реєстр громадських об’єднань.

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 
суб’єктів інформаційної діяльності.

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності. 

Державний реєстр атестованих судових експертів.

Реєстр методик проведення судових експертиз.

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.

Реєстр суднозаходів.

Реєстр морських портів України.

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України.

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Реєстр альтернативних видів палива.

Закриття деяких реєстрів порталу відкритих даних і публічних реєстрів не виглядає пропорцій-
ним і доцільним засобом для захисту національної безпеки.  Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися 
розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 



1. Усім судам України, Державній судовій адміністрації України, іншим установам системи 
правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні 
надання відповідей на усі запити про публічну інформацію, які надійшли з початку 
введення воєнного стану в Україні – 24 лютого 2022 року.

2. У разі надходження запитів щодо надання будь-якої публічної інформації щодо діяль-
ності судів та установ системи правосуддя – копію запитів негайно направляти Службі 
безпеки України для ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають.

Отже, після введення воєнного стану розгляд запитів на інформацію став систематично 
відстрочуватись цілою низкою органів державної влади.

У своїх повідомленнях про відстрочення розгляду запиту розпорядники інформації посилаються 
на дію правового режиму воєнного стану як на обставину непереборної сили. І дійсно, відповідна 
норма Закону України «Про доступ до публічної інформації» допускає відстрочку, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством строки 
у разі настання обставин непереборної сили.

Проте, на нашу думку, у наведених випадках має місце зловживання правом на відстрочку. 
Це пояснюється тим, що згадані органи влади використовують цю правову підставу для всіх без 
винятку запитів. 

Хоча ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і визнає загрозу 
війни, збройного конфлікту або серйозну загрозу такого конфлікту, ворожої атаки, загальної 
військової мобілізації, військових дій, оголошеної та неоголошеної війни, введення комен-
дантської години тощо – обставинами непереборної сили, вона одночасно містить застере-
ження, відповідно до якого обставини непереборної сили повинні об’єктивно унеможливлю-
вати виконання зобов’язань. 

Отже, відстрочення розгляду запиту на отримання публічної інформації має відбуватись лише 
тоді, коли надання відповіді у визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливим. Тобто 
введення та дія воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду 
запиту, а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостерігається 
зловживання цією нормою. 

Крім того, варто зауважити, що застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є 
правом розпорядника, не обов’язком, а тому не може підлягати безумовному застосуванню у всіх 
без винятку випадках.

Щодо закриття публічного доступу до державних реєстрів

Після запровадження в Україні правового режиму воєнного стану та набрання чинності  Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функ-
ціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів в умовах воєнного стану» відбулося закриття доступу до низки публічних 
реєстрів, а також до вебпорталів, які містять набори відкритих даних.  

Зазначена Постанова надала можливість міністерствам, іншим центральним і місцевим орга-
нам виконавчої влади, державним і комунальним підприємствам, установам, організаціям, що 
належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, 
інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних 
реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, 

Окрім закриття реєстрів, ненадання публічної інформації за запитами, негативна динаміка 
прослідковувалась і в частині зобов’язань розпорядників публічної інформації щодо її оприлюд-
нення. Незважаючи на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо невід-
кладного оприлюдненню інформації про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, 
і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, така інформація не публікувалася. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в період із 24 лютого по 30 квітня 
2022 р. обмеження права на доступ до публічної інформації не завжди були обґрунтованими 
і відповідали вимогам законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим 
воєнного стану» та Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні»:

відстрочки відповідей на запити, отримані в період воєнних дій, суперечили чинному законо-
давству і не були пропорційними та необхідними;

розпорядники інформації обмежували доступ до інформації без врахування балансу між 
суспільною необхідністю та національною безпекою;

закриття доступу до деяких публічних реєстрів не було необхідним в умовах воєнного стану;

негативна динаміка в оприлюднені публічної інформації не відповідала Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» у частині невідкладного оприлюдненню інформації 
про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосову-
ються у зв’язку з цим. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

Право на доступ до публічної інформації є одним із прав людини, яке в сучасному світі все 
більше знаходить реалізацію у цифровому вимірі. Велику кількість інформації ми можемо отриму-
вати з мережі Інтернет на загальнодоступних офіційних онлайн-ресурсах – офіційних вебсайтах; 
на єдиному державному вебпорталі відкритих даних; із публічних електронних реєстрів. 

Право на доступ до публічної інформації гарантовано статтями 34, 50 Конституції України, 
Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» та іншими законами. Зазначене право може бути обмежене виключно 
законом для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні» (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
“Про введення воєнного стану в Україні”», реєстраційний № 2102-IX від 24 лютого 2022 р.) 
у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 
воєнного стану, передбачено можливість обмеження, в тому числі, права вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – 
на свій вибір. Отже, в зазначений спосіб право на доступ до публічної інформації було обме-
жено на час дії воєнного стану.

І це одразу негативно позначилося на практиці застосування Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», причому в усіх можливих напрямах, починаючи від надання відповідей 
на запити, закінчуючи оприлюдненням інформації на офіційних вебсайтах органів влади та обме-
женням чи повним припиненням доступу до інформації в публічних реєстрах.

Щодо надання інформації на запити

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко почали 
застосовувати ч. 6 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме  положення 
про відстрочку надання відповіді на запит. 

Низка державних органів опублікувала на своїх офіційних вебсайтах оголошення про відстро-
чення розгляду всіх запитів на публічну інформацію та відновлення опрацювання запитів після 
стабілізації ситуації (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку), 
а інші повідомили про можливість такого відстрочення (наприклад, Міністерство оборони України).

Рада суддів України 25 березня 2022 р. ухвалила окреме рішення № 11 «Щодо обмеження доступу 
до публічної інформації» такого змісту:

VII. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів,  під час дії правового 
режиму воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікацій-
них та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

На початку березня 2022 р. стало відомо, що Державна судова адміністрація тимчасово обмежила 
публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісів «Стан розгляду справ» 
і «Список справ, призначених до розгляду» з метою запобігання загрозі життю та здоров’ю суддів 
та учасників судового процесу в умовах воєнного стану, а також забезпечення інформаційної безпеки. 

Загалом під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було з’ясовано, 
що у зазначений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів, серед яких:

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя. На сайті міститься 
повідомлення про тимчасове обмеження роботи реєстру.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань.

Єдиний реєстр громадських формувань.

Реєстр громадських об’єднань.

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 
суб’єктів інформаційної діяльності.

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності. 

Державний реєстр атестованих судових експертів.

Реєстр методик проведення судових експертиз.

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.

Реєстр суднозаходів.

Реєстр морських портів України.

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України.

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Реєстр альтернативних видів палива.

Закриття деяких реєстрів порталу відкритих даних і публічних реєстрів не виглядає пропорцій-
ним і доцільним засобом для захисту національної безпеки.  Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися 
розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 



1. Усім судам України, Державній судовій адміністрації України, іншим установам системи 
правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні 
надання відповідей на усі запити про публічну інформацію, які надійшли з початку 
введення воєнного стану в Україні – 24 лютого 2022 року.

2. У разі надходження запитів щодо надання будь-якої публічної інформації щодо діяль-
ності судів та установ системи правосуддя – копію запитів негайно направляти Службі 
безпеки України для ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають.

Отже, після введення воєнного стану розгляд запитів на інформацію став систематично 
відстрочуватись цілою низкою органів державної влади.

У своїх повідомленнях про відстрочення розгляду запиту розпорядники інформації посилаються 
на дію правового режиму воєнного стану як на обставину непереборної сили. І дійсно, відповідна 
норма Закону України «Про доступ до публічної інформації» допускає відстрочку, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством строки 
у разі настання обставин непереборної сили.

Проте, на нашу думку, у наведених випадках має місце зловживання правом на відстрочку. 
Це пояснюється тим, що згадані органи влади використовують цю правову підставу для всіх без 
винятку запитів. 

Хоча ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і визнає загрозу 
війни, збройного конфлікту або серйозну загрозу такого конфлікту, ворожої атаки, загальної 
військової мобілізації, військових дій, оголошеної та неоголошеної війни, введення комен-
дантської години тощо – обставинами непереборної сили, вона одночасно містить застере-
ження, відповідно до якого обставини непереборної сили повинні об’єктивно унеможливлю-
вати виконання зобов’язань. 

Отже, відстрочення розгляду запиту на отримання публічної інформації має відбуватись лише 
тоді, коли надання відповіді у визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливим. Тобто 
введення та дія воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду 
запиту, а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостерігається 
зловживання цією нормою. 

Крім того, варто зауважити, що застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є 
правом розпорядника, не обов’язком, а тому не може підлягати безумовному застосуванню у всіх 
без винятку випадках.

Щодо закриття публічного доступу до державних реєстрів

Після запровадження в Україні правового режиму воєнного стану та набрання чинності  Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функ-
ціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів в умовах воєнного стану» відбулося закриття доступу до низки публічних 
реєстрів, а також до вебпорталів, які містять набори відкритих даних.  

Зазначена Постанова надала можливість міністерствам, іншим центральним і місцевим орга-
нам виконавчої влади, державним і комунальним підприємствам, установам, організаціям, що 
належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, 
інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних 
реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, 

Окрім закриття реєстрів, ненадання публічної інформації за запитами, негативна динаміка 
прослідковувалась і в частині зобов’язань розпорядників публічної інформації щодо її оприлюд-
нення. Незважаючи на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо невід-
кладного оприлюдненню інформації про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, 
і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, така інформація не публікувалася. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в період із 24 лютого по 30 квітня 
2022 р. обмеження права на доступ до публічної інформації не завжди були обґрунтованими 
і відповідали вимогам законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим 
воєнного стану» та Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні»:

відстрочки відповідей на запити, отримані в період воєнних дій, суперечили чинному законо-
давству і не були пропорційними та необхідними;

розпорядники інформації обмежували доступ до інформації без врахування балансу між 
суспільною необхідністю та національною безпекою;

закриття доступу до деяких публічних реєстрів не було необхідним в умовах воєнного стану;

негативна динаміка в оприлюднені публічної інформації не відповідала Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» у частині невідкладного оприлюдненню інформації 
про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосову-
ються у зв’язку з цим. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

Право на доступ до публічної інформації є одним із прав людини, яке в сучасному світі все 
більше знаходить реалізацію у цифровому вимірі. Велику кількість інформації ми можемо отриму-
вати з мережі Інтернет на загальнодоступних офіційних онлайн-ресурсах – офіційних вебсайтах; 
на єдиному державному вебпорталі відкритих даних; із публічних електронних реєстрів. 

Право на доступ до публічної інформації гарантовано статтями 34, 50 Конституції України, 
Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» та іншими законами. Зазначене право може бути обмежене виключно 
законом для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні» (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
“Про введення воєнного стану в Україні”», реєстраційний № 2102-IX від 24 лютого 2022 р.) 
у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 
воєнного стану, передбачено можливість обмеження, в тому числі, права вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – 
на свій вибір. Отже, в зазначений спосіб право на доступ до публічної інформації було обме-
жено на час дії воєнного стану.

І це одразу негативно позначилося на практиці застосування Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», причому в усіх можливих напрямах, починаючи від надання відповідей 
на запити, закінчуючи оприлюдненням інформації на офіційних вебсайтах органів влади та обме-
женням чи повним припиненням доступу до інформації в публічних реєстрах.

Щодо надання інформації на запити

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко почали 
застосовувати ч. 6 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме  положення 
про відстрочку надання відповіді на запит. 

Низка державних органів опублікувала на своїх офіційних вебсайтах оголошення про відстро-
чення розгляду всіх запитів на публічну інформацію та відновлення опрацювання запитів після 
стабілізації ситуації (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку), 
а інші повідомили про можливість такого відстрочення (наприклад, Міністерство оборони України).

Рада суддів України 25 березня 2022 р. ухвалила окреме рішення № 11 «Щодо обмеження доступу 
до публічної інформації» такого змісту:

VII. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів,  під час дії правового 
режиму воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікацій-
них та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

На початку березня 2022 р. стало відомо, що Державна судова адміністрація тимчасово обмежила 
публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісів «Стан розгляду справ» 
і «Список справ, призначених до розгляду» з метою запобігання загрозі життю та здоров’ю суддів 
та учасників судового процесу в умовах воєнного стану, а також забезпечення інформаційної безпеки. 

Загалом під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було з’ясовано, 
що у зазначений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів, серед яких:

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя. На сайті міститься 
повідомлення про тимчасове обмеження роботи реєстру.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань.

Єдиний реєстр громадських формувань.

Реєстр громадських об’єднань.

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 
суб’єктів інформаційної діяльності.

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності. 

Державний реєстр атестованих судових експертів.

Реєстр методик проведення судових експертиз.

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.

Реєстр суднозаходів.

Реєстр морських портів України.

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України.

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Реєстр альтернативних видів палива.

Закриття деяких реєстрів порталу відкритих даних і публічних реєстрів не виглядає пропорцій-
ним і доцільним засобом для захисту національної безпеки.  Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися 
розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 



1. Усім судам України, Державній судовій адміністрації України, іншим установам системи 
правосуддя тимчасово відстрочити до закінчення строку дії воєнного стану в Україні 
надання відповідей на усі запити про публічну інформацію, які надійшли з початку 
введення воєнного стану в Україні – 24 лютого 2022 року.

2. У разі надходження запитів щодо надання будь-якої публічної інформації щодо діяль-
ності судів та установ системи правосуддя – копію запитів негайно направляти Службі 
безпеки України для ретельної перевірки осіб, які таку інформацію збирають.

Отже, після введення воєнного стану розгляд запитів на інформацію став систематично 
відстрочуватись цілою низкою органів державної влади.

У своїх повідомленнях про відстрочення розгляду запиту розпорядники інформації посилаються 
на дію правового режиму воєнного стану як на обставину непереборної сили. І дійсно, відповідна 
норма Закону України «Про доступ до публічної інформації» допускає відстрочку, якщо запитувана 
інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені законодавством строки 
у разі настання обставин непереборної сили.

Проте, на нашу думку, у наведених випадках має місце зловживання правом на відстрочку. 
Це пояснюється тим, що згадані органи влади використовують цю правову підставу для всіх без 
винятку запитів. 

Хоча ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і визнає загрозу 
війни, збройного конфлікту або серйозну загрозу такого конфлікту, ворожої атаки, загальної 
військової мобілізації, військових дій, оголошеної та неоголошеної війни, введення комен-
дантської години тощо – обставинами непереборної сили, вона одночасно містить застере-
ження, відповідно до якого обставини непереборної сили повинні об’єктивно унеможливлю-
вати виконання зобов’язань. 

Отже, відстрочення розгляду запиту на отримання публічної інформації має відбуватись лише 
тоді, коли надання відповіді у визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливим. Тобто 
введення та дія воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду 
запиту, а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостерігається 
зловживання цією нормою. 

Крім того, варто зауважити, що застосування інструменту відстрочки у задоволенні запиту є 
правом розпорядника, не обов’язком, а тому не може підлягати безумовному застосуванню у всіх 
без винятку випадках.

Щодо закриття публічного доступу до державних реєстрів

Після запровадження в Україні правового режиму воєнного стану та набрання чинності  Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 «Деякі питання забезпечення функ-
ціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 
електронних реєстрів в умовах воєнного стану» відбулося закриття доступу до низки публічних 
реєстрів, а також до вебпорталів, які містять набори відкритих даних.  

Зазначена Постанова надала можливість міністерствам, іншим центральним і місцевим орга-
нам виконавчої влади, державним і комунальним підприємствам, установам, організаціям, що 
належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, 
інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних 
реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, 

Окрім закриття реєстрів, ненадання публічної інформації за запитами, негативна динаміка 
прослідковувалась і в частині зобов’язань розпорядників публічної інформації щодо її оприлюд-
нення. Незважаючи на вимогу Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо невід-
кладного оприлюдненню інформації про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, 
і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, така інформація не публікувалася. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в період із 24 лютого по 30 квітня 
2022 р. обмеження права на доступ до публічної інформації не завжди були обґрунтованими 
і відповідали вимогам законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про правовий режим 
воєнного стану» та Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні»:

відстрочки відповідей на запити, отримані в період воєнних дій, суперечили чинному законо-
давству і не були пропорційними та необхідними;

розпорядники інформації обмежували доступ до інформації без врахування балансу між 
суспільною необхідністю та національною безпекою;

закриття доступу до деяких публічних реєстрів не було необхідним в умовах воєнного стану;

негативна динаміка в оприлюднені публічної інформації не відповідала Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» у частині невідкладного оприлюдненню інформації 
про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосову-
ються у зв’язку з цим. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

Право на доступ до публічної інформації є одним із прав людини, яке в сучасному світі все 
більше знаходить реалізацію у цифровому вимірі. Велику кількість інформації ми можемо отриму-
вати з мережі Інтернет на загальнодоступних офіційних онлайн-ресурсах – офіційних вебсайтах; 
на єдиному державному вебпорталі відкритих даних; із публічних електронних реєстрів. 

Право на доступ до публічної інформації гарантовано статтями 34, 50 Конституції України, 
Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів, Законом України «Про доступ 
до публічної інформації» та іншими законами. Зазначене право може бути обмежене виключно 
законом для захисту інтересів національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану 
в Україні» (затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
“Про введення воєнного стану в Україні”», реєстраційний № 2102-IX від 24 лютого 2022 р.) 
у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 
воєнного стану, передбачено можливість обмеження, в тому числі, права вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – 
на свій вибір. Отже, в зазначений спосіб право на доступ до публічної інформації було обме-
жено на час дії воєнного стану.

І це одразу негативно позначилося на практиці застосування Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», причому в усіх можливих напрямах, починаючи від надання відповідей 
на запити, закінчуючи оприлюдненням інформації на офіційних вебсайтах органів влади та обме-
женням чи повним припиненням доступу до інформації в публічних реєстрах.

Щодо надання інформації на запити

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко почали 
застосовувати ч. 6 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме  положення 
про відстрочку надання відповіді на запит. 

Низка державних органів опублікувала на своїх офіційних вебсайтах оголошення про відстро-
чення розгляду всіх запитів на публічну інформацію та відновлення опрацювання запитів після 
стабілізації ситуації (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку), 
а інші повідомили про можливість такого відстрочення (наприклад, Міністерство оборони України).

Рада суддів України 25 березня 2022 р. ухвалила окреме рішення № 11 «Щодо обмеження доступу 
до публічної інформації» такого змісту:

VII. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ 
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів,  під час дії правового 
режиму воєнного стану зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікацій-
них та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

На початку березня 2022 р. стало відомо, що Державна судова адміністрація тимчасово обмежила 
публічний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та сервісів «Стан розгляду справ» 
і «Список справ, призначених до розгляду» з метою запобігання загрозі життю та здоров’ю суддів 
та учасників судового процесу в умовах воєнного стану, а також забезпечення інформаційної безпеки. 

Загалом під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було з’ясовано, 
що у зазначений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів, серед яких:

Єдиний державний реєстр судових рішень.

Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя. На сайті міститься 
повідомлення про тимчасове обмеження роботи реєстру.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань.

Єдиний реєстр громадських формувань.

Реєстр громадських об’єднань.

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 
суб’єктів інформаційної діяльності.

Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності. 

Державний реєстр атестованих судових експертів.

Реєстр методик проведення судових експертиз.

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.

Реєстр суднозаходів.

Реєстр морських портів України.

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України.

Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську діяльність у сферах 
енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.

Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.

Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.

Реєстр альтернативних видів палива.

Закриття деяких реєстрів порталу відкритих даних і публічних реєстрів не виглядає пропорцій-
ним і доцільним засобом для захисту національної безпеки.  Відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися 
розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 



корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних компаній, 
сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів послуг у 
фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової звітності, 
тендерних майданчиків тощо. 

Платформи спільного доступу до інформації та відео долучилися до блокування російських 
вебресурсів, які поширюють дезінформацію в Україні та частково змінили свої політики у 
відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ на територію України. 

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та 
об’єктів критичної інфраструктури, що є виправданим в умовах воєнного часу.

У перші місяці війни суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура операторів телекомуніка-
цій (відповідні мережі, обладнання тощо), особливо в районах ведення бойових дій. Втім, 
оператори телекомунікацій у співпраці з державними органами забезпечували телефонний 
зв’язок, зокрема й мобільний, та доступ до інтернету, швидко вживаючи заходів для усунення 
пошкоджень і забезпечення максимально можливого надання зазначених послуг на території 
України під час війни. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супут-
никового зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутника-
ми. Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX 
запустила в Україні підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі 
нормативні обмеження щодо використання Starlink на період воєнного часу скасували, 
тож нині кожен охочий в Україні теоретично може встановити собі термінал і користувати-
ся інтернетом від SpaceX. 

Законодавче регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 
телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ; використан-
ня місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на роботу приймально-пере-
давальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через 
комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану є недостатнім. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. прийнято низку змін до законодавства України в інформацій-
ній сфері, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України під час війни  
та у повоєнний період. Практично всі вони обмежують право на свободу слова, і лише частина 
з них – під час воєнного стану. Зазначені обмеження не завжди відповідають вимогам, визна-
ченим § 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Під час дії правового режиму воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до 
сфери їх управління, отримали право зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформа-
ційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних 
реєстрів, що значною мірою обмежило доступ до публічної інформації і не завжди цей крок 
був виправданим. 

Внесена до КК України ст. 1142 не повною мірою відповідає вимогам до якості закону, зокрема, 
його передбачуваності в частині визначення джерел інформації, використання яких звільняє 
особу від відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що моніторинг, проведений із 24 лютого 
2022 р. по 30 квітня 2022 р., дав змогу зробити такі висновки та надати рекомендації, а саме:

ВИСНОВКИ

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення про кібератаки на вебсайти 
державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 7 повідомлень стосувалося кібер-
атак на офіційні вебсайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 23 – 
на сайти ЗМІ та соціальні мережі, 2 – на вебсайти ГО. 

Збільшення кібератак на вебресурси напередодні широкомасштабного вторгнення РФ є 
одним із передвісників збройної агресії, підготовкою до неї. Продовження вчинення актів 
агресії у кіберпросторі є одним із ключових напрямів ведення інформаційної війни як складо-
вої ведення воєнних дій РФ проти України. Об’єктами кібернападу, як правило, ставали вебсай-
ти органів державної та місцевої влади, а також ЗМІ, ГО та соціальні мережі. 

За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість фішингових атак, 
порівняно із їхньою кількістю до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 
Зокрема, за період моніторингу зафіксовано 15 повідомлень про фішинг-атаки, які було 
націлено як на державні органи, так  на широке коло осіб. 

За період моніторингу зафіксовано 29 повідомлень про поширення дезінформації. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому 
порядку на підставі рекомендацій Національного центру оперативно-технічного управління 
електронними комунікаційними мережами України, який діяв у межах своїх повноважень, 
визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами 
в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного чи воєнного стану», затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812.

За аналізований період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпов-
сюдження інформації в інтересах країни-агресора.

За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів. 

Із перших днів війни відбулося створення «IT-армії» як самоорганізованого волонтерського 
руху, який із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. долучився до блокування або ускладнення роботи 
більше ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, 

Стаття 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Вона стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням символіки 
російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стрічкою. 

Водночас між цією правовою нормою та Законом України  № 2265-IX «Про заборону пропаган-
ди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 
держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 
тоталітарного режиму в Україну» існують суперечності, які можуть негативно позначитися на 
практиці притягнення до відповідальності за використання зазначеної символіки. З огляду на 
це варто удосконалити законодавство України з окресленого питання і надалі ретельно 
слідкувати за судовою практикою притягнення осіб до відповідальності за використання 
символіки російського вторгнення.

Статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне існування створює ситуа-
цію правової невизначеності та ускладнює застосування зазначених правових норм на прак-
тиці.

Введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто створювалися в авральному 
режимі і доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоюван-
ня щодо того, чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони 
збирають і передають. У цьому аспекті також важливо зауважити, що нині не вистачає 
досліджень (тестувань) зазначених застосунків, а також тих додатків і сервісів, які 
стверджують про те, що вони персональні дані не збирають і не обробляють та перевірки 
правдивості подібних заяв.

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко 
почали відстрочувати надання відповіді на запит. Проте відстрочення розгляду запиту 
на отримання публічної інформації має відбуватися лише тоді, коли надання відповіді у 
визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливими. Тобто введення та дія 
воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду запиту, 
а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостері-
гається зловживання цією нормою.

Під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., з’ясовано, що у зазна-
чений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів. Існують сумніви стосов-
но необхідності закриття низки реєстрів і порталу відкритих даних, оскільки такі дії не є 
пропорційними та доцільними для досягнення мети – забезпечення захисту національної 
безпеки й оборони. Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Верховній Раді України:

внести зміни до ст. 1142 КК України, чіткіше окресливши джерела інформації, використання 
яких звільняє особу від кримінальної відповідальності, та передбачити можливість непритяг-
нення до кримінальної відповідальності осіб у разі використання інформації, раніше пошире-
ної іншими, зокрема іноземними, ЗМІ; 

усунути дублювання складів кримінального правопорушення у статтях 1111 та 4632 КК України;

усунути суперечності щодо правової оцінки незаконного поширення символіки російського 
військового вторгнення на територію України, а саме суперечності, які існують між ст. 3622 КК 
України та приписами Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського 
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну».

2.   Кабінету Міністрів України:

розробити порядок регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоор-
ганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та 
ЗМІ; використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на 
роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та 
передачу інформації через комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану;

розробити механізм перевірки додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотри-
мання ними вимог законодавства України з питань захисту персональних даних.

3.   Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ:

оприлюднити на своїх офіційних вебсайтах словник термінів, які вживаються в наказі Головно-
командувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складо-
вими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму 
воєнного стану».

4.   Всім органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого 
самоврядування:

переглянути підходи до надання відповідей на запити й у випадку впровадження практики 
тотального відстрочення розгляду запитів на час дії режиму воєнного стану змінити її. Засто-
сування відстрочки надання відповіді на запит повинно допускатись лише у разі існування 
об’єктивної неможливості надання запитуваної інформації. В інших випадках зазначена 
правова підстава не повинна застосовуватись;

розглянути можливість відновлення публічного доступу до реєстрів (доступ до яких ще не 
поновлено), якщо підстави для обмеження доступу до них відпали чи були невиправданими, 
застосувавши при вирішенні цього питання «трискладовий тест».

5.   Громадським організаціям:

продовжувати спостереження за практикою застосування статей 1111, 4351, 4622 КК України та 
аналізувати її, зокрема, на предмет пропорційності втручання у право на свободу вираження 
поглядів;

адвокатувати внесення змін до законодавства України з метою усунення виявлених проблем, 
що описані вище;

здійснювати перевірку додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотримання 
ними вимог законодавства України, зокрема, з питань захисту персональних даних. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

VІII. ВИСНОВКИ

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.



корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних компаній, 
сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів послуг у 
фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової звітності, 
тендерних майданчиків тощо. 

Платформи спільного доступу до інформації та відео долучилися до блокування російських 
вебресурсів, які поширюють дезінформацію в Україні та частково змінили свої політики у 
відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ на територію України. 

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та 
об’єктів критичної інфраструктури, що є виправданим в умовах воєнного часу.

У перші місяці війни суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура операторів телекомуніка-
цій (відповідні мережі, обладнання тощо), особливо в районах ведення бойових дій. Втім, 
оператори телекомунікацій у співпраці з державними органами забезпечували телефонний 
зв’язок, зокрема й мобільний, та доступ до інтернету, швидко вживаючи заходів для усунення 
пошкоджень і забезпечення максимально можливого надання зазначених послуг на території 
України під час війни. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супут-
никового зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутника-
ми. Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX 
запустила в Україні підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі 
нормативні обмеження щодо використання Starlink на період воєнного часу скасували, 
тож нині кожен охочий в Україні теоретично може встановити собі термінал і користувати-
ся інтернетом від SpaceX. 

Законодавче регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 
телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ; використан-
ня місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на роботу приймально-пере-
давальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через 
комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану є недостатнім. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. прийнято низку змін до законодавства України в інформацій-
ній сфері, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України під час війни  
та у повоєнний період. Практично всі вони обмежують право на свободу слова, і лише частина 
з них – під час воєнного стану. Зазначені обмеження не завжди відповідають вимогам, визна-
ченим § 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Під час дії правового режиму воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до 
сфери їх управління, отримали право зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформа-
ційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних 
реєстрів, що значною мірою обмежило доступ до публічної інформації і не завжди цей крок 
був виправданим. 

Внесена до КК України ст. 1142 не повною мірою відповідає вимогам до якості закону, зокрема, 
його передбачуваності в частині визначення джерел інформації, використання яких звільняє 
особу від відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що моніторинг, проведений із 24 лютого 
2022 р. по 30 квітня 2022 р., дав змогу зробити такі висновки та надати рекомендації, а саме:

ВИСНОВКИ

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення про кібератаки на вебсайти 
державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 7 повідомлень стосувалося кібер-
атак на офіційні вебсайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 23 – 
на сайти ЗМІ та соціальні мережі, 2 – на вебсайти ГО. 

Збільшення кібератак на вебресурси напередодні широкомасштабного вторгнення РФ є 
одним із передвісників збройної агресії, підготовкою до неї. Продовження вчинення актів 
агресії у кіберпросторі є одним із ключових напрямів ведення інформаційної війни як складо-
вої ведення воєнних дій РФ проти України. Об’єктами кібернападу, як правило, ставали вебсай-
ти органів державної та місцевої влади, а також ЗМІ, ГО та соціальні мережі. 

За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість фішингових атак, 
порівняно із їхньою кількістю до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 
Зокрема, за період моніторингу зафіксовано 15 повідомлень про фішинг-атаки, які було 
націлено як на державні органи, так  на широке коло осіб. 

За період моніторингу зафіксовано 29 повідомлень про поширення дезінформації. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому 
порядку на підставі рекомендацій Національного центру оперативно-технічного управління 
електронними комунікаційними мережами України, який діяв у межах своїх повноважень, 
визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами 
в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного чи воєнного стану», затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812.

За аналізований період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпов-
сюдження інформації в інтересах країни-агресора.

За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів. 

Із перших днів війни відбулося створення «IT-армії» як самоорганізованого волонтерського 
руху, який із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. долучився до блокування або ускладнення роботи 
більше ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, 

Стаття 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Вона стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням символіки 
російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стрічкою. 

Водночас між цією правовою нормою та Законом України  № 2265-IX «Про заборону пропаган-
ди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 
держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 
тоталітарного режиму в Україну» існують суперечності, які можуть негативно позначитися на 
практиці притягнення до відповідальності за використання зазначеної символіки. З огляду на 
це варто удосконалити законодавство України з окресленого питання і надалі ретельно 
слідкувати за судовою практикою притягнення осіб до відповідальності за використання 
символіки російського вторгнення.

Статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне існування створює ситуа-
цію правової невизначеності та ускладнює застосування зазначених правових норм на прак-
тиці.

Введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто створювалися в авральному 
режимі і доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоюван-
ня щодо того, чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони 
збирають і передають. У цьому аспекті також важливо зауважити, що нині не вистачає 
досліджень (тестувань) зазначених застосунків, а також тих додатків і сервісів, які 
стверджують про те, що вони персональні дані не збирають і не обробляють та перевірки 
правдивості подібних заяв.

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко 
почали відстрочувати надання відповіді на запит. Проте відстрочення розгляду запиту 
на отримання публічної інформації має відбуватися лише тоді, коли надання відповіді у 
визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливими. Тобто введення та дія 
воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду запиту, 
а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостері-
гається зловживання цією нормою.

Під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., з’ясовано, що у зазна-
чений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів. Існують сумніви стосов-
но необхідності закриття низки реєстрів і порталу відкритих даних, оскільки такі дії не є 
пропорційними та доцільними для досягнення мети – забезпечення захисту національної 
безпеки й оборони. Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Верховній Раді України:

внести зміни до ст. 1142 КК України, чіткіше окресливши джерела інформації, використання 
яких звільняє особу від кримінальної відповідальності, та передбачити можливість непритяг-
нення до кримінальної відповідальності осіб у разі використання інформації, раніше пошире-
ної іншими, зокрема іноземними, ЗМІ; 

усунути дублювання складів кримінального правопорушення у статтях 1111 та 4632 КК України;

усунути суперечності щодо правової оцінки незаконного поширення символіки російського 
військового вторгнення на територію України, а саме суперечності, які існують між ст. 3622 КК 
України та приписами Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського 
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну».

2.   Кабінету Міністрів України:

розробити порядок регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоор-
ганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та 
ЗМІ; використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на 
роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та 
передачу інформації через комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану;

розробити механізм перевірки додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотри-
мання ними вимог законодавства України з питань захисту персональних даних.

3.   Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ:

оприлюднити на своїх офіційних вебсайтах словник термінів, які вживаються в наказі Головно-
командувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складо-
вими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму 
воєнного стану».

4.   Всім органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого 
самоврядування:

переглянути підходи до надання відповідей на запити й у випадку впровадження практики 
тотального відстрочення розгляду запитів на час дії режиму воєнного стану змінити її. Засто-
сування відстрочки надання відповіді на запит повинно допускатись лише у разі існування 
об’єктивної неможливості надання запитуваної інформації. В інших випадках зазначена 
правова підстава не повинна застосовуватись;

розглянути можливість відновлення публічного доступу до реєстрів (доступ до яких ще не 
поновлено), якщо підстави для обмеження доступу до них відпали чи були невиправданими, 
застосувавши при вирішенні цього питання «трискладовий тест».

5.   Громадським організаціям:

продовжувати спостереження за практикою застосування статей 1111, 4351, 4622 КК України та 
аналізувати її, зокрема, на предмет пропорційності втручання у право на свободу вираження 
поглядів;

адвокатувати внесення змін до законодавства України з метою усунення виявлених проблем, 
що описані вище;

здійснювати перевірку додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотримання 
ними вимог законодавства України, зокрема, з питань захисту персональних даних. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.
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корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних компаній, 
сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів послуг у 
фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової звітності, 
тендерних майданчиків тощо. 

Платформи спільного доступу до інформації та відео долучилися до блокування російських 
вебресурсів, які поширюють дезінформацію в Україні та частково змінили свої політики у 
відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ на територію України. 

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та 
об’єктів критичної інфраструктури, що є виправданим в умовах воєнного часу.

У перші місяці війни суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура операторів телекомуніка-
цій (відповідні мережі, обладнання тощо), особливо в районах ведення бойових дій. Втім, 
оператори телекомунікацій у співпраці з державними органами забезпечували телефонний 
зв’язок, зокрема й мобільний, та доступ до інтернету, швидко вживаючи заходів для усунення 
пошкоджень і забезпечення максимально можливого надання зазначених послуг на території 
України під час війни. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супут-
никового зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутника-
ми. Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX 
запустила в Україні підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі 
нормативні обмеження щодо використання Starlink на період воєнного часу скасували, 
тож нині кожен охочий в Україні теоретично може встановити собі термінал і користувати-
ся інтернетом від SpaceX. 

Законодавче регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 
телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ; використан-
ня місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на роботу приймально-пере-
давальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через 
комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану є недостатнім. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. прийнято низку змін до законодавства України в інформацій-
ній сфері, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України під час війни  
та у повоєнний період. Практично всі вони обмежують право на свободу слова, і лише частина 
з них – під час воєнного стану. Зазначені обмеження не завжди відповідають вимогам, визна-
ченим § 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Під час дії правового режиму воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до 
сфери їх управління, отримали право зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформа-
ційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних 
реєстрів, що значною мірою обмежило доступ до публічної інформації і не завжди цей крок 
був виправданим. 

Внесена до КК України ст. 1142 не повною мірою відповідає вимогам до якості закону, зокрема, 
його передбачуваності в частині визначення джерел інформації, використання яких звільняє 
особу від відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що моніторинг, проведений із 24 лютого 
2022 р. по 30 квітня 2022 р., дав змогу зробити такі висновки та надати рекомендації, а саме:

ВИСНОВКИ

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення про кібератаки на вебсайти 
державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 7 повідомлень стосувалося кібер-
атак на офіційні вебсайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 23 – 
на сайти ЗМІ та соціальні мережі, 2 – на вебсайти ГО. 

Збільшення кібератак на вебресурси напередодні широкомасштабного вторгнення РФ є 
одним із передвісників збройної агресії, підготовкою до неї. Продовження вчинення актів 
агресії у кіберпросторі є одним із ключових напрямів ведення інформаційної війни як складо-
вої ведення воєнних дій РФ проти України. Об’єктами кібернападу, як правило, ставали вебсай-
ти органів державної та місцевої влади, а також ЗМІ, ГО та соціальні мережі. 

За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість фішингових атак, 
порівняно із їхньою кількістю до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 
Зокрема, за період моніторингу зафіксовано 15 повідомлень про фішинг-атаки, які було 
націлено як на державні органи, так  на широке коло осіб. 

За період моніторингу зафіксовано 29 повідомлень про поширення дезінформації. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому 
порядку на підставі рекомендацій Національного центру оперативно-технічного управління 
електронними комунікаційними мережами України, який діяв у межах своїх повноважень, 
визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами 
в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного чи воєнного стану», затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812.

За аналізований період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпов-
сюдження інформації в інтересах країни-агресора.

За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів. 

Із перших днів війни відбулося створення «IT-армії» як самоорганізованого волонтерського 
руху, який із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. долучився до блокування або ускладнення роботи 
більше ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, 

Стаття 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Вона стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням символіки 
російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стрічкою. 

Водночас між цією правовою нормою та Законом України  № 2265-IX «Про заборону пропаган-
ди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 
держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 
тоталітарного режиму в Україну» існують суперечності, які можуть негативно позначитися на 
практиці притягнення до відповідальності за використання зазначеної символіки. З огляду на 
це варто удосконалити законодавство України з окресленого питання і надалі ретельно 
слідкувати за судовою практикою притягнення осіб до відповідальності за використання 
символіки російського вторгнення.

Статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне існування створює ситуа-
цію правової невизначеності та ускладнює застосування зазначених правових норм на прак-
тиці.

Введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто створювалися в авральному 
режимі і доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоюван-
ня щодо того, чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони 
збирають і передають. У цьому аспекті також важливо зауважити, що нині не вистачає 
досліджень (тестувань) зазначених застосунків, а також тих додатків і сервісів, які 
стверджують про те, що вони персональні дані не збирають і не обробляють та перевірки 
правдивості подібних заяв.

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко 
почали відстрочувати надання відповіді на запит. Проте відстрочення розгляду запиту 
на отримання публічної інформації має відбуватися лише тоді, коли надання відповіді у 
визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливими. Тобто введення та дія 
воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду запиту, 
а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостері-
гається зловживання цією нормою.

Під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., з’ясовано, що у зазна-
чений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів. Існують сумніви стосов-
но необхідності закриття низки реєстрів і порталу відкритих даних, оскільки такі дії не є 
пропорційними та доцільними для досягнення мети – забезпечення захисту національної 
безпеки й оборони. Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Верховній Раді України:

внести зміни до ст. 1142 КК України, чіткіше окресливши джерела інформації, використання 
яких звільняє особу від кримінальної відповідальності, та передбачити можливість непритяг-
нення до кримінальної відповідальності осіб у разі використання інформації, раніше пошире-
ної іншими, зокрема іноземними, ЗМІ; 

усунути дублювання складів кримінального правопорушення у статтях 1111 та 4632 КК України;

усунути суперечності щодо правової оцінки незаконного поширення символіки російського 
військового вторгнення на територію України, а саме суперечності, які існують між ст. 3622 КК 
України та приписами Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського 
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну».

2.   Кабінету Міністрів України:

розробити порядок регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоор-
ганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та 
ЗМІ; використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на 
роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та 
передачу інформації через комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану;

розробити механізм перевірки додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотри-
мання ними вимог законодавства України з питань захисту персональних даних.

3.   Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ:

оприлюднити на своїх офіційних вебсайтах словник термінів, які вживаються в наказі Головно-
командувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складо-
вими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму 
воєнного стану».

4.   Всім органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого 
самоврядування:

переглянути підходи до надання відповідей на запити й у випадку впровадження практики 
тотального відстрочення розгляду запитів на час дії режиму воєнного стану змінити її. Засто-
сування відстрочки надання відповіді на запит повинно допускатись лише у разі існування 
об’єктивної неможливості надання запитуваної інформації. В інших випадках зазначена 
правова підстава не повинна застосовуватись;

розглянути можливість відновлення публічного доступу до реєстрів (доступ до яких ще не 
поновлено), якщо підстави для обмеження доступу до них відпали чи були невиправданими, 
застосувавши при вирішенні цього питання «трискладовий тест».

5.   Громадським організаціям:

продовжувати спостереження за практикою застосування статей 1111, 4351, 4622 КК України та 
аналізувати її, зокрема, на предмет пропорційності втручання у право на свободу вираження 
поглядів;

адвокатувати внесення змін до законодавства України з метою усунення виявлених проблем, 
що описані вище;

здійснювати перевірку додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотримання 
ними вимог законодавства України, зокрема, з питань захисту персональних даних. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

17.

18.

19.

20.

21.

VIII. ВИСНОВКИ



корпорацій, підприємств авіаційної сфери та сфери обслуговування (туристичних компаній, 
сервісів онлайн-замовлень їжі, онлайн-кас, кінотеатрів тощо), а також надавачів послуг у 
фінансовій сфері та операторів фіскальних даних, сервісів подання фінансової звітності, 
тендерних майданчиків тощо. 

Платформи спільного доступу до інформації та відео долучилися до блокування російських 
вебресурсів, які поширюють дезінформацію в Україні та частково змінили свої політики у 
відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ на територію України. 

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та 
об’єктів критичної інфраструктури, що є виправданим в умовах воєнного часу.

У перші місяці війни суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура операторів телекомуніка-
цій (відповідні мережі, обладнання тощо), особливо в районах ведення бойових дій. Втім, 
оператори телекомунікацій у співпраці з державними органами забезпечували телефонний 
зв’язок, зокрема й мобільний, та доступ до інтернету, швидко вживаючи заходів для усунення 
пошкоджень і забезпечення максимально можливого надання зазначених послуг на території 
України під час війни. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супут-
никового зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутника-
ми. Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX 
запустила в Україні підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі 
нормативні обмеження щодо використання Starlink на період воєнного часу скасували, 
тож нині кожен охочий в Україні теоретично може встановити собі термінал і користувати-
ся інтернетом від SpaceX. 

Законодавче регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, 
телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та ЗМІ; використан-
ня місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових потреб і проведення 
роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на роботу приймально-пере-
давальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через 
комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану є недостатнім. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. прийнято низку змін до законодавства України в інформацій-
ній сфері, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України під час війни  
та у повоєнний період. Практично всі вони обмежують право на свободу слова, і лише частина 
з них – під час воєнного стану. Зазначені обмеження не завжди відповідають вимогам, визна-
ченим § 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Під час дії правового режиму воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи 
виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до 
сфери їх управління, отримали право зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформа-
ційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних 
реєстрів, що значною мірою обмежило доступ до публічної інформації і не завжди цей крок 
був виправданим. 

Внесена до КК України ст. 1142 не повною мірою відповідає вимогам до якості закону, зокрема, 
його передбачуваності в частині визначення джерел інформації, використання яких звільняє 
особу від відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що моніторинг, проведений із 24 лютого 
2022 р. по 30 квітня 2022 р., дав змогу зробити такі висновки та надати рекомендації, а саме:

ВИСНОВКИ

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. зафіксовано 32 повідомлення про кібератаки на вебсайти 
державних органів, установ, організацій та ЗМІ. Серед них: 7 повідомлень стосувалося кібер-
атак на офіційні вебсайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 23 – 
на сайти ЗМІ та соціальні мережі, 2 – на вебсайти ГО. 

Збільшення кібератак на вебресурси напередодні широкомасштабного вторгнення РФ є 
одним із передвісників збройної агресії, підготовкою до неї. Продовження вчинення актів 
агресії у кіберпросторі є одним із ключових напрямів ведення інформаційної війни як складо-
вої ведення воєнних дій РФ проти України. Об’єктами кібернападу, як правило, ставали вебсай-
ти органів державної та місцевої влади, а також ЗМІ, ГО та соціальні мережі. 

За період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. значно збільшилася кількість фішингових атак, 
порівняно із їхньою кількістю до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. 
Зокрема, за період моніторингу зафіксовано 15 повідомлень про фішинг-атаки, які було 
націлено як на державні органи, так  на широке коло осіб. 

За період моніторингу зафіксовано 29 повідомлень про поширення дезінформації. 

Із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. блокування вебресурсів здійснювалося у позасудовому 
порядку на підставі рекомендацій Національного центру оперативно-технічного управління 
електронними комунікаційними мережами України, який діяв у межах своїх повноважень, 
визначених п. 14 «Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами 
в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного чи воєнного стану», затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812.

За аналізований період НЦУ рекомендувала постачальникам електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг здійснити блокування 854 вебресурсів, які забезпечували розпов-
сюдження інформації в інтересах країни-агресора.

За невиконання розпорядження НЦУ двох інтернет-провайдерів було виключено із Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій. 

Окрім цього, блокування здійснювалося Кіберполіцією, яка протягом зазначеного періоду 
обмежила доступ до 38 вебресурсів. 

Із перших днів війни відбулося створення «IT-армії» як самоорганізованого волонтерського 
руху, який із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. долучився до блокування або ускладнення роботи 
більше ніж тисячі російських вебресурсів пропагандистських ЗМІ, урядових сайтів, банків, 

Стаття 4362 КК України доволі активно застосовується на практиці. Вона стала правовим 
підґрунтям для відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з використанням символіки 
російського вторгнення, зокрема літери «Z», викладеної георгіївською стрічкою. 

Водночас між цією правовою нормою та Законом України  № 2265-IX «Про заборону пропаган-
ди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як 
держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського 
тоталітарного режиму в Україну» існують суперечності, які можуть негативно позначитися на 
практиці притягнення до відповідальності за використання зазначеної символіки. З огляду на 
це варто удосконалити законодавство України з окресленого питання і надалі ретельно 
слідкувати за судовою практикою притягнення осіб до відповідальності за використання 
символіки російського вторгнення.

Статті 1111 та 4632 багато в чому дублюють одна одну і їх паралельне існування створює ситуа-
цію правової невизначеності та ускладнює застосування зазначених правових норм на прак-
тиці.

Введення воєнного стану в Україні стало поштовхом до створення та використання 
численних додатків і сервісів. Проте ці застосунки часто створювалися в авральному 
режимі і доопрацьовувалися вже «на ходу». Відповідно, існують небезпідставні побоюван-
ня щодо того, чи забезпечують вони конфіденційність персональних даних, які вони 
збирають і передають. У цьому аспекті також важливо зауважити, що нині не вистачає 
досліджень (тестувань) зазначених застосунків, а також тих додатків і сервісів, які 
стверджують про те, що вони персональні дані не збирають і не обробляють та перевірки 
правдивості подібних заяв.

Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної інформації нерідко 
почали відстрочувати надання відповіді на запит. Проте відстрочення розгляду запиту 
на отримання публічної інформації має відбуватися лише тоді, коли надання відповіді у 
визначені законодавством терміни є об’єктивно неможливими. Тобто введення та дія 
воєнного стану самі собою не є достатньою підставою для відстрочення розгляду запиту, 
а тому в діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, спостері-
гається зловживання цією нормою.

Під час моніторингу, проведеного ППЛ із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., з’ясовано, що у зазна-
чений період обмежено доступ до 20 публічних електронних реєстрів. Існують сумніви стосов-
но необхідності закриття низки реєстрів і порталу відкритих даних, оскільки такі дії не є 
пропорційними та доцільними для досягнення мети – забезпечення захисту національної 
безпеки й оборони. Крім того, відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником 
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Верховній Раді України:

внести зміни до ст. 1142 КК України, чіткіше окресливши джерела інформації, використання 
яких звільняє особу від кримінальної відповідальності, та передбачити можливість непритяг-
нення до кримінальної відповідальності осіб у разі використання інформації, раніше пошире-
ної іншими, зокрема іноземними, ЗМІ; 

усунути дублювання складів кримінального правопорушення у статтях 1111 та 4632 КК України;

усунути суперечності щодо правової оцінки незаконного поширення символіки російського 
військового вторгнення на територію України, а саме суперечності, які існують між ст. 3622 КК 
України та приписами Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського 
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти 
України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в 
Україну».

2.   Кабінету Міністрів України:

розробити порядок регулювання роботи поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоор-
ганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та 
ЗМІ; використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для військових 
потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; введення заборон на 
роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та 
передачу інформації через комп’ютерні мережі під час дії правового режиму воєнного стану;

розробити механізм перевірки додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотри-
мання ними вимог законодавства України з питань захисту персональних даних.

3.   Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ:

оприлюднити на своїх офіційних вебсайтах словник термінів, які вживаються в наказі Головно-
командувача ЗСУ «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складо-
вими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму 
воєнного стану».

4.   Всім органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого 
самоврядування:

переглянути підходи до надання відповідей на запити й у випадку впровадження практики 
тотального відстрочення розгляду запитів на час дії режиму воєнного стану змінити її. Засто-
сування відстрочки надання відповіді на запит повинно допускатись лише у разі існування 
об’єктивної неможливості надання запитуваної інформації. В інших випадках зазначена 
правова підстава не повинна застосовуватись;

розглянути можливість відновлення публічного доступу до реєстрів (доступ до яких ще не 
поновлено), якщо підстави для обмеження доступу до них відпали чи були невиправданими, 
застосувавши при вирішенні цього питання «трискладовий тест».

5.   Громадським організаціям:

продовжувати спостереження за практикою застосування статей 1111, 4351, 4622 КК України та 
аналізувати її, зокрема, на предмет пропорційності втручання у право на свободу вираження 
поглядів;

адвокатувати внесення змін до законодавства України з метою усунення виявлених проблем, 
що описані вище;

здійснювати перевірку додатків та різноманітних інтернет-сервісів на предмет дотримання 
ними вимог законодавства України, зокрема, з питань захисту персональних даних. 

У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

VIII. ВИСНОВКИ



У сучасному світі доступ до інтернету є дуже важливою умовою для реалізації багатьох 
прав людини. Сьогодні нам важко уявити право на свободу вираження поглядів, право на 
освіту, на охорону здоров’я, на зібрання, на особисте життя та інші права без використання 
інтернету. Інтернет створює можливість простого, вільного та швидкого інформаційного 
обміну. Він є цінністю для людини, держави та людства загалом. Поряд із міжнародними доку-
ментами, які визнають право на доступ до інтернету як одну з передумов реалізації прав 
людини, Закон України «Про електронні комунікації» гарантує доступ до інтернету, зокрема до 
універсальних електронних комунікаційних послуг широкосмугового доступу до мережі Інтер-
нет у фіксованому місці на всій території України.

Право на доступ до інтернету зазнало особливого втручання внаслідок широкомасштаб-
ного вторгнення Росії в Україну. Спостерігалися численні спроби порушити нормальну роботу 
електронних комунікаційних мереж України, здійснити відключення інтернету на її території, 
заблокувати доступ до вебресурсів органів державної влади та військового управління Украї-
ни, банків, ЗМІ, впливових ГО тощо. 

Оперативно-технічне управління електронними комунікаційними мережами в умовах воєн-
ного стану здійснює спеціально створений державний орган – НЦУ. Він разом з операторами 
електронних комунікацій розробляє плани відновлення функціонування електронно комуніка-
ційних мереж, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани 
використання резервів у разі перевантаження мереж та може, у разі виявлення загрози, 
приймати рішення та доручити постачальникам здійснити блокування або відключення певних 
регіонів чи населених пунктів від інтернету.

У відповідь на запит до НЦУ (див. Додаток № 2) щодо того, чи здійснювалося блоку-
вання чи відключення доступу до мобільного зв’язку чи до мережі Інтернет за ініціати-
ви НЦУ, надано відповідь про те, що в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. за ініціа-
тивою НЦУ не припинялося надання послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі 
Інтернет у жодному із населених пунктів України. Навпаки, НЦУ здійснював координа-
цію дій постачальників електронних комунікаційних мереж щодо проведення всіх 
необхідних заходів, зокрема й аварійно-відновних (ремонтних) робіт для забезпечен-
ня сталого функціонування електронних комунікаційних мереж (зокрема мобільного 
та інтернет-зв’язку).  

У зазначений період у деяких населених пунктах НЦУ на певний час були реалізовані обме-
ження швидкості доступу до інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався 
на критичні потреби ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом проблеми з доступом до інтернету, відключення постачання інтернету в 
деяких населених пунктах України в період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р. відбувалися  
у зв’язку з пошкодженням інфраструктури операторів. Найбільші проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету були у районах, де проходили активні бойові дії. Протягом 
всього зазначеного періоду НЦУ ефективно забезпечував управління мережами та здійс-
нював цілодобову координацію операторів щодо критично важливих питань, а мобільні 
оператори  утримували робочий стан мереж, аби українці мали доступ до мобільного 
інтернету та зв’язку.

За оперативною інформацією, яка була розміщена на офіційному сайті Держзв’язку  
у період із 24 лютого по 30 квітня 2022 р., було виявлено такі проблеми в доступі до інтер-
нету та здійснено такі заходи, з метою забезпечення його безперебійного постачання та 
відновлення пошкодженої інфраструктури операторів постачання електронних комуніка-
ційних послуг:

24 лютого 2022 р. НЦУ звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від 
мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких недостатньо коштів на 
рахунку або наявна заборгованість.

1 березня 2022 р. українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши 
доступ телефонів із російськими номерами до своїх мереж.

7 березня 2022 р. тестовий національний роумінг запустили оператори Vodafone, 
«Київстар» та lifecell спільно з Держзв’язку, Мінцифрою, НКЕК. 

7 березня 2022 р. за інформацією Держзв’язку були наявні проблеми забезпечення 
мобільного зв’язку та інтернету в районах, де проходять активні бойові дії. Зокрема, у Харківській 
області мобільний зв’язок було забезпечено на 80 % території. У Сумській області – 
57 % території. На Херсонщині проводилися роботи щодо відновлення роботи української 
телекомунікаційної інфраструктури.

10 березня 2022 р. на вимогу НЦУ у великих містах, спільно з органами місцевого 
самоврядування, провайдери та оператори підключили бомбосховища до мережі Інтер-
нет. У низці областей були проведені заходи із резервування каналів зв’язку.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell у тісній взаємодії з Держзв’язку, 
(НКЕК), Мінцифрою запустили національний роумінг у відповідь на відключення ворогом 
від зв’язку Херсонської та частини Миколаївської областей. 

Акціонерне товариство (далі – АТ) «Укртелеком» відновило надання послуг у Чернігівській 
області, однак через аварії на магістральних лініях у Сумській, Херсонській, Миколаївській та 
частині Київської областей існували перебої зі зв’язком. Також оператор зняв обмеження швид-
кості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Чернігівської та Сумської областей – пріоритет 
надається на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна 
кількість регіональних вузлів зв’язку, що працювали, збільшилася до 77 %.

11 березня 2022 р. у Харкові мобільні оператори відновлювали інфраструктуру з метою 
покращення мобільного зв’язку. У Херсоні покриття «Київстар» становило 96 %, Vodafone – 
93 %, Lifecell – 82 %. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводилися відновлювальні роботи 
після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити міста без зв’язку.

Критична інфраструктура АТ «Укртелеком» працювала. Через низку пошкоджень 
магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, 
Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг було відновлено у Запорізькій 
області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершувалися.

12 березня 2022 р. існували проблеми із забезпеченням послугами електронних 
комунікацій у районах проведення інтенсивних бойових дій, зокрема у Мелітополі, Бучі, 
Ірпені, Ворзелі, Гостомелі. 

АТ «Укртелеком» відновило інтернет-послуги у Херсонській та Миколаївській  облас-
тях.  Через наслідки бойових дій тимчасово  були відсутні інтернет-послуги у Луганській, 
Чернігівській та Сумській областях. Велися роботи з відновлення. Також оператор зняв обме-
ження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет нада-
вався на критичні потреби ЗСУ та об’єктам критичної соціальної інфраструктури. 

14 березня 2022 р.  ворог подекуди почав використовувати засоби радіоелектронної 
боротьби – телефони абонентів почали глушити з метою посіяти панічні настрої та хаос 
серед населення. 

Також через пошкодження волоконно-оптичних ліній зв’язку існувала проблема 
з мобільним зв’язком та інтернетом у Луганській області.

АТ «Укртелеком» надавало послуги телефонії та інтернет-доступу в усіх областях, за 
винятком Чернігівської. Було знято обмеження швидкості доступу до інтернету для при-
ватних абонентів в усіх областях, крім Сумської. Пріоритет інтернет-доступу там надавав-
ся сервісам ЗСУ, сил безпеки та оборони і соціальній інфраструктурі.

17 березня 2022 р. провайдери послуг електронних комунікацій підтримують один 
одного, щоб українці були на зв’язку у цей складний час. Зокрема, АТ «Укртелеком» 
на прохання товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертелеком» здійснило зміни 
маршрутизації викликів місцевого та міжміського рівнів із транкових груп Києва до тран-
кових груп Одеси. 

18 березня 2022 р. у Мелітополі на Запоріжжі Vodafone за добу забезпечив покриття 
абонентів з 0 % до 90 %.

АТ «Укртелеком» відновило надання інтернет-послуг абонентам у містах Генічеську, 
Каланчаку, Скадовську, Асканії-Новій, селах міського типу Чаплинка, Іванівка та Нижні 
Сірогози на Херсонщині. У Запорізькій області компанія відновила надання послуг у місті 
Енергодарі.

Середня доступність районних вузлів зв’язку АТ «Укртелеком» становила 80 %. 
При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луган-
ській він на рівні 4 %. У Чернігівській області послуги не надавалися.

19 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone і Lifecell вживавали заходів 
із відновлення покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету для українців. Зокрема, 
стабільно працювали мережі у Києві, Миколаївській, Сумській, Київській областях (за винят-
ком Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля – у цих населених пунктах окупантом було знищено 
інфраструктуру операторів, робота над відновленням якої тривала). Також без зв’язку зали-
шалися міста Ізюм (Харківська область), Маріуполь (Донецька область).

Протягом доби оператори відновили покриття у Новій Каховці (Херсонська область), 
Прилуках (Чернігівська область). Стабільно працювали мережі у Херсоні та Харкові.

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили доступ до інтернету в Генічеську, Каланчаку, Ска-
довську, Асканії-Новій, Чаплинці, Іванівці та Нижніх Сірогозах Херсонської області. 
Відновлено інтернет-доступ у Запоріжжі та області. Працювало 80 % районних вузлів 
зв’язку. Відбулося відновлення мереж у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Броварах, Борис-
полі. 

20 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували 
відновлювати покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців у Сумській, 
Чернігівській та Донецькій областях. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили надання послуг у низці населених пунктів Київщи-
ни. У Запорізькій області був відсутній зв’язок через нові пошкодження ліній. Тривали 
роботи з відновлення послуг на Донеччині. Без послуг залишалися Херсонщина, Луганщи-
на та Чернігівщина. 

21 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» відновило надання послуг у Запорізькій області: 
там працювало 70 % районних вузлів  зв’язку. Відновлено  інтернет-доступ на Донеччині. 
В області працювало  65 % районних вузлів, решта була недоступною через  локальні 
пошкодження мережі. «Укртелеком» відновив інтернет у Херсоні та області. Мобільні опе-
ратори також працювали над відновленням надання послуг у звільнених районах Київщи-
ни та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

23 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжили 
відновлення та утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 
Однак без зв’язку залишався Маріуполь (Донецька область), населені пункти на Київщині – 
Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, а також місто Ізюм Харківської області.

Силами НЦУ та НКЕК було заблоковано 97 IP-адрес і доменів, з яких поширювали 
ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-те-
лекомунікаційну інфраструктуру України.

Фахівці «Укртелекому» відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. 
Зловмисники намагалися провести DDoS-атаку на вебсайт компанії. Атаку відбили 
без втрати працездатності інформаційних систем.

24 березня 2022 р. у Києві понад 650 бомбосховищ обладнані вайфаєм. Мобільні опе-
ратори та провайдери опрацьовували можливість забезпечення мобільним зв’язком 
та інтернетом населення під час евакуації за допомогою пересувних базових станцій.

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та Lifecell продовжували відновлення та 
утримання покриття мобільним зв’язком і доступом до інтернету українців. 

Покращено покриття у Чернігові та області. Без зв’язку залишалися Маріуполь 
(Донецька область), населені пункти на Київщині – Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель, 
а також місто Ізюм Харківської області. 

Компанія «Укртелеком» відновила надання інтернет-послуг у Чернігові та області, 
а також у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях. 

25 березня 2022 р. послуги електронних комунікацій компаній «Київстар», Vodafone 
та Lifecell стабільно надаються на Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Києві 
та Київській області, крім Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Ірпеня. Також послуги поки що 
не надаються у Мелітополі та Ізюмі Харківської області.

Фахівці «Укртелекому» відновили надання інтернет-доступу у Сумах та області. 
В області працювало 95 % районних вузлів зв’язку. 

26 березня 2022 р. АТ «Укртелеком» вдалося відновити надання послуг у Миколаївській 
області, де було пошкоджено магістральну мережу. У Чернігівській області до 65 % збільшила-
ся кількість справних районних вузлів зв’язку. В області діяло тимчасове обмеження 
швидкості для доступу до інтернету для приватних користувачів, оскільки пріоритет надавався 
сервісам ЗСУ і важливим соціальним об’єктам. Інтернет-провайдери України за добу зафіксу-
вали близько 130 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

28 березня 2022 р. мобільні оператори «Київстар», Vodafone, Lifecell продовжували 
надавати свої послуги абонентам. Стабільно мобільний зв’язок та інтернет працював 
у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Одеській, 
Рівненській, Сумській та Київській областях. Послуги не надавалися: у Бучі, Ірпені, Госто-
мелі та Ворзелі на Київщині, місті Ізюм на Харківщині, Маріуполі на Донеччині, Мелітополі 
і Бердянську на Запоріжжі. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

30 березня 2022 р. були складнощі із наданням послуг АТ «Укртелеком». Незважаючи 
на масштабну хакерську атаку, фахівці компанії у взаємодії з колегами із Держзв’язку 
швидко відновили стабільне функціонування мереж. Через пошкодження магістральних 
ліній тимчасово були відсутні послуги у Харківській та Полтавській областях. Надання 
послуг у цих областях було відновлено. Були відсутні послуги у Мелітополі. У Луганській 
області послуги були недоступні.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 130 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання. 

31 березня 2022 р. без мобільного зв’язку залишалися Маріуполь, Мелітополь, Буча, 
Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Ізюм. 

АТ «Укртелеком» вдалося відновити нормальний доступ користувачів до послуг після 
кібератаки. Послуги надавалися в усіх областях, крім Луганської області. Тимчасово були 
відсутні послуги у Мелітополі. Загалом у Запорізькій області працювало 70 % вузлів. 

Держзв’язку та НКЕК розробили розпорядження, яке забезпечило унормування вико-
ристання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами 
для забезпечення абонентів зв’язком та інтернетом.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 142 випадки пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.

1 квітня 2022 р. вдалося поліпшити покриття мобільного зв’язку в Запорізькій області. 
Фахівці Vodafonе значно розширили зону якісного сигналу на Херсонщині: стабільне покриття 

відновлене у Великій Лепетисі, Генічеську, Асканії-Новій, Чаплинці, Нижніх Сірогозах, 
Новій Каховці, Каховці, Бериславі та багатьох інших населених пунктах. В українських 
містах, які залишаються без зв’язку через бойові дії, змін немає. Окрім цього, частково 
відновлено покриття у пристоличних Ірпені та Гостомелі.

«Укртелеком» відновив інтернет-доступ користувачам у Херсонській та Чернівецькій 
областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 126 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

2 квітня 2022 р. найбільш проблемними регіонами залишались Донецька, Київська, 
Чернігівська області. Оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах 
Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів 
Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працювала завдяки обладнанню Starlink 
від  SpaceX.

Фахівці «Укртелекому» відновили пошкоджені магістральні лінії та надання послуг 
в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

5 квітня 2022 р. рівень покриття мобільним зв’язком на території України не зазнав 
значних змін. На телекомунікаційній мережі АТ «Укртелеком» було зафіксовано нові 
локальні пошкодження у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Послуги 
надавалися в усіх областях, крім Луганської. Інтернет-провайдери України за добу зафік-
сували 146 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання. 

6 квітня 2022 р. значних змін у покритті мобільним зв’язком території України не було 
зафіксовано. Мобільні оператори працювали над відновленням зв’язку в містах поблизу 
Києва, частково було  відновлено зв’язок у Бучі та Ворзелі.

АТ «Укртелеком» почало відновлювальні роботи у звільнених населених пунктах 
Київської області. Біля Макарова відновили пошкоджений магістральний кабель зв’язку, 
в який потрапив ворожий снаряд. У Київській області працювало 93 % районних вузлів 
і тривали активні ремонтні роботи. Завершено ремонтні роботи у Миколаївській та Хер-
сонській областях на мережах, які постраждали від дій ворога. Надання послуг абонентам 
було відновлено. На Миколаївщині працювало  96 % районних вузлів, на Херсонщині – 72 %.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 129 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

7 квітня 2022 р. Vodafone завдяки використанню супутникових систем Starlink забез-
печив часткову доступність послуг у Бородянці та селі Плахтянка. Ще в трьох населених 
пунктах Бучанського району відновлено зв’язок у трьох населених пунктах і покращено 
покриття у Бучі.  Відновлено зв’язок у 15 населених пунктах на Сумщині.

Lifecell відновлював зв’язок на Чернігівщині. 

АТ «Укртелеком» продовжувало роботу з відновлення послуг. Загальний рівень роботи 
районних вузлів залишався на високому рівні та сягав 90 %. Послуги надавалися в усіх 
областях, крім Луганської. 

За розпорядженням НЦУ з метою запобігання здійснення злочинів та протидії російсь-
кій агресії було заблоковано понад три десятки номерів мобільних телефонів.

Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж 
або недоступності обладнання.  

8 квітня 2022 р. у звільненій від окупантів Бучі Київської області Lifecell частково 
відновив мобільний зв’язок за допомогою підключення двох базових станцій до системи 
супутникового інтернету Starlink. 

Фахівці АТ «Укртелеком» відновили пошкодження  магістралі, через яке могло спо-
стерігатися перевантаження каналів у Херсонській та Одеській областях без збоїв 
у наданні послуг. В Одеській області рівень роботи районних вузлів становив майже 
100 %, у Херсонській – 87 %. Інтернет-провайдери України за добу зафіксували 132 випадки 
пошкодження мереж або недоступності обладнання.  

10 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині забезпечив відновлення роботи 30 базових 
станцій. Зв’язок відновлено у Пашківці, Баришівці й Мартусівці, Броварах, Сеньківці. 
У Миколаївській області компанія відновила шість базових станцій.  

В Іванкові, що на Київщині, було відновлено покриття завдяки зусиллям інженерів 
Lifecell  та обладнанню Starlink від SpaceX.

«Укртелеком» закінчив відновлення інтернет-доступу в Запоріжжі. Відновлено надання 
інтернет-послуг у Харківській та Івано-Франківській областях. 

11 квітня 2022 р. Vodafone відновив зв’язок у 28 населених пунктах. Найбільше таких сіл та 
селищ було у Київській області – Березівка, Великий Крупіль, Войтове, Гостролуччя, Дмитрівка, 
Калинівка, Капітанівка, Квітневе, Клавдієво-Тарасове, Колонщина, Красилівка, Лехнівка, Лукаші, 
Мила, Наливайківка, Паришків, Перемога, Стоянка. На Херсонщині відновили покриття у Бериславі 
та Тягинці. Також зв’язок з’явився у таких населених пунктах Чернігівщини – Велика дорога, 
Коломійцівка, Лосинівка, Михайло-Коцюбинське, Рівчак-Степанівка, Ріпки, Сальне, Талалаївка.

У низці населених пунктів, які перебувають під окупацією та у зоні активних бойових 
дій, було зафіксовано погіршення зв’язку в окремих операторів.

Ремонті бригади «Укртелекому» відновили інтернет у значній частині Запорізької 
області за винятком місцевості, де це було зробити неможливо через бойові дії, окупацію 
чи значні пошкодження. Робочих вузлів зв’язку в області – 65 %. 

13 квітня 2022 р. на Київщині Vodafone відновив зв’язок у Літках та Літочках, а також 
у Червоній Слободі. Покращено покриття у Макарові, а у столиці відновили роботу 
10 базових станцій. У Чернігові вдалося відремонтувати дві волоконно-оптичні лінії зв’яз-
ку. Також додатково дві базові станції запрацювали у Херсоні.

Lifecell продовжував відновлювати зв’язок завдяки системам супутникового інтернету 
Starlink від SpaceX. Зв’язком у Київській області забезпечено Бучу, Іванків, Ворзель і тери-
торію Чорнобильської атомної електростанції. Також фахівці встановили спеціальне облад-
нання: антену Vega 2G/DCS1800/LTE1800 – для покриття міст і сіл Київщини, де неможливо 
швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання. Антена забезпечила 
покриття північно-східної частини Ірпеня, східну частину Бучі, центр Гостомеля і Міжнародний 
аеропорт «Антонов», село Луб’янка та частково села Блиставиця й Озера. Було підключено 

обладнання й у Чернігівській області: у селах Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, 
Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. А у самому Чернігові відновила роботу 
ще 21 базова станція Lifecell.

14 квітня 2022 р. у Донецькій області фахівці Укртелекому відновили інтернет-послуги 
для абонентів Торецька, Костянтинівки і району та інших населених пунктів. Також закін-
чено роботи з відновлення послуг у деяких населених пунктах Херсонської області. Три-
вало відновлення кабельної інфраструктури у Сумській, Чернігівській та інших областях.

15 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття у Любимівці, Заворичах, Неграшах, Дзвін-
ковому Київської області. Також зв’язок з’явився у терміналі «А» аеропорту «Бориспіль», 
а у столиці запрацювали 6 додаткових базових станцій. На Миколаївщині зв’язок повер-
нувся у Парутине, Дмитрівку та Дніпровське.

АТ «Укртелеком» забезпечило доступ до інтернету у низці населених пунктів Донецької області. 

16 квітня 2022 р. Vodafone продовжував відновлювати зв’язок на Київщині. Було 
відновлено постачання інтернету в селах Ясногородка, Бишів, Ситняки та Чорногородка. 
Також покриття повернулося до міст і сіл Чернігівської області: Седніва, Снов’янки, 
Дніпровського, Рудок і Прилук. На Миколаївщині було відновлено зв’язок у Лимані 
та Весняному.  

Вдалося майже повністю відновити роботу мережі Lifecell після відключення 19 базо-
вих станціях у передмісті столиці, зокрема й у населених пунктах, де проходили бойові дії. 
Нині працюють уже 17 із них. 

Через пошкодження магістральних ліній АТ «Укртелеком» тимчасово були відсутні послуги 
у Запорізькій та Донецькій областях. Телекомунікаційні послуги були доступні у 90 % населе-
них пунктів України, покритих мережею оператора, і надавалися в усіх областях, окрім 
Луганської.

18 квітня 2022 р. тривала координація НЦУ дій мобільних операторів із відновлення 
роботи базових станцій на звільнених від окупантів територіях. Завдяки цій роботі 
покриття у Чернігівській області зросло на 50 %, у Київській області – на 68 % та Сумській 
області – на 76 %.

Vodafone відновив покриття у населених пунктах Пісківка, Старі Петрівці, Кодра, Рудни-
цьке,  Гавронщина на Київщині. У Чернігівській області зв’язок повернувся до Любеча, 
Розсудова, Бихольцохівки та Олександрівки, яка є частиною Чернігова. Повністю віднов-
лено покриття у Ріпках.

Фахівці «Укртелекому» відновили роботу обладнання та надання послуг абонентам 
Білої Церкви, Боярки та Фастова Київської області, які було втрачено через аварію на 
районних електромережах. 

19 квітня 2022 р. було відновлено покриття у Димері Київської області. Аварійна бригада 
«Укртелекому» усунула пошкодження волоконно-оптичної лінії зв’язку в Чернігівській області. 
Фахівці провели необхідні роботи і відновили надання ІР-послуг для абонентів міста Ічня.

20 квітня 2022 р. Держзв’язок ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану 
використовувати термінали Starlink усім охочим, зокрема й пересічним громадянам, 
органам влади і підприємствам будь-якої форми власності.
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Vodafone відновив зв’язок у таких населених пунктах Київщини: Рудні-Димерській, 
Вахівці, Дитятках, Овдієвій Ниві, Богданах і Сичівці. Триває розширення покриття у захід-
них передмістях столиці. В Ірпені підключили три базові станції, й одну – у Бучі. Також 
фахівці Vodafone повідомили про відновлення роботи всіх базових станцій в аеропорту 
«Бориспіль». Ремонтні бригади компанії працювали й на Чернігівщині, де завершили 
відновлення магістралі волоконно-оптичної лінії зв’язку на Чернігів та повернули в ефір 
2 базові станції у самому місті та 9 – у Чернігівській області.

Ремонтним бригадам Lifecell вдалося оперативно вирішити проблему з погіршенням 
зв’язку в Донецькій та Луганській областях. 

Продовжували відновлювати мережі на звільнених від окупантів територіях ремонтні 
бригади «Укртелекому». У Київській області послуги працювали у 91 % населених пунктів,
 де є мережі «Укртелекому». А у Чернігівській області цей показник сягнув 72 %.

21 квітня 2022 р. Vodafone на Київщині повернув зв’язок до Глібівки, Липівки, Копилова, 
Калинівки та Іванкова. А у Чернігів повернули «до строю» ще 4 базові станції, тож у місті 
було відновлено роботу понад 70 % мережі.

Відновлювали мережі й фахівці «Укртелекому». Було усунуто пошкодження на облад-
нанні та відновлено стабільну роботу каналу передачі даних на лінії Херсон–Дніпро. 
Трафік було перерозподілено на резервні канали. 

22 квітня 2022 р. Vodafone повернув зв’язок у Миколаївці та Ясногородці на Київщині. 

Фахівці «Укртелекому»  завершили аварійні роботи на лінії фронту в Донецькій області 
та відновили підключення до інтернет-послуг міст Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Торецьк, 
Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ.

23 квітня 2022 р. Lifecell продовжував відновлювати мобільний зв’язок у населених 
пунктах Київської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей, де обладнання та інфра-
структура постраждали через воєнні дії. Було відновлено роботу понад 120 базових станцій. 
Завдяки супутниковим технологіям Starlink зв’язок Lifecell підключено на території ЧАЕС.

Укртелеком продовжував ремонтні роботи у Бучанському районі Київщини. 

25 квітня 2022 р. Vodafone відновив покриття одразу в 11 населених пунктах Київщини: 
Михайлівці-Рубежівці, Ворзелі, Гостомелі, Сухолуччі, Страхоліссі, Забуччі, Катюжанці, Глібівці, 
Любимівці, Соснівці та Димері. У Бучі запрацювали додатково 2 базові станції компанії, ще одна – 
в Ірпені. Також ремонтні бригади змогли відновити роботу ще 2 базових станцій у Чернігові. 

Було полагоджено волоконно-оптичні лінії зв’язку на напрямку Харків–Чугуїв. Завдяки 
цьому було покращено забезпечення населення зв’язком, зокрема  й мобільним, у Хар-
ківській області.

Фахівці «Укртелекому» продовжували працювати над відновленням мереж на звільне-
них територіях та у регіонах, де тривають бої з окупантом. Ремонтникам вдалося усунути 
пошкодження волоконно-оптичного кабелю на ділянці Лозова–Красноград Харківської 
області. Відновлено інтернет-послуги для абонентів у населених пунктах Лозова, Барвін-
кове та Близнюки. Також після закінчення ремонту електромереж Херсонщини відновлено 
інтернет-доступ для абонентів Великої Олександрівки. Укртелеком на цей момент відновив 
інтернет-доступ у 90 % населених пунктів Київщини, охоплених мережею компанії. 

26 квітня 2022 р. бригади «Київстару» відновили роботу базових станцій у Пороско-
тені, Клавдієвому-Тарасовому, Дмитрівці та Копилові на Київщині. Покриття оператора 
з’явилося і в населених пунктах Чернігівської області – Количівка та Тупичів.

Продовжували відновлення зв’язку для українців й інженери Vodafone. На Київщині 
відновлено зв’язок у Немішаєвого та Озерщини, а додаткові базові станції з’явилися 
в Ірпені та Димері.

У звільнених від ворога населених пунктах Київщини фахівці «Укртелекому» продовжу-
вали усувати пошкодження, завдані вторгненням російських військ. Загалом в Україні 
послуги інтернет-доступу надавалися у 85 % населених пунктів – у 95 %, і доступні в усіх 
областях, окрім Луганської.

27 квітня 2022 р. Vodafone забезпечив зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі 
на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову 
станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. У Чернігівській області зв’язок 
з’явився у Киїнці, Снов’янці та Рівнопіллі. На Миколаївщині відновили покриття у Шевчен-
ковому.

Фахівці «Київстару» запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та вклю-
чили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській 
області. У Чернігівській області відновили зв’язок у населеному пункті Замглай. Також 
ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції у містах Сновськ, Бахмач, 
Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволо-
конного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватися послугою «Домашній 
інтернет».

Співробітники Lifecell відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій 
області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.

«Укртелеком» усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривали 
ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій. 
Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці 
«Укртелекому» фіксували проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. 

28 квітня 2022 р. команда інженерів Vodafone повернула до життя 8 базових станцій. 
На Київщині зв’язок відновили у Ніжиловичах, Комарівці, Клавдієвому-Тарасовому 
та Небилиці. Додаткова базова станція запрацювала у Бородянці. Також підсилено роботу 
мережі у Чернігові – на зв’язку ще 3 базові станції.

Фахівці «Київстару» запустили в ефір додаткові базові станції у Горенці та Гостомелі 
Київської області. А також включили зв’язок у населених пунктах Хмільниця та Іванівка 
на Чернігівщині.

Співробітники «Укртелекому» усунули наслідки масштабної аварії на лінії та відновили 
інтернет-послуги для абонентів міст Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ 
Донецької області, закінчили відновлення зв’язку у Дніпропетровській області, повернув-
ши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та навколишніх сіл.

29 квітня 2022 р. «Київстар» відновив зв’язок у звільнених населених пунктах Київської 
області. Забезпечили покриттям Чорнобиль і Прип’ять та запустили додаткові базові стан-
ції в Ірпені та Бучі. У Чернігівській області ввімкнули зв’язок у селі Слабин.

Інженери Vodafone за добу відновили роботу 12 базових станцій. Повернулися 
у зону покриття Микуличі, Оране, Демидів та Мощун Київської області. Додаткові базові станції 
запрацювали у Великій Димерці, Броварах, Клавдієвому-Тарасовому та Бучі. Також відновили 
роботу 3 базові станції у Чернігові. 

Фахівці «Укртелекому» завершили ремонтні роботи на магістральній мережі в Київській 
області. Крім цього, аварійники відновили послуги інтернет-доступу для абонентів у різних обла-
стях, зокрема Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській.

30 квітня 2022 р. російські загарбники пошкодили мережі українських мобільних операторів 
на території Херсонської та Запорізької областей. Вони перерізали волоконно-оптичні 
магістральні лінії, у зв’язку з чим Херсонська та частина Запорізької областей спочатку відчули 
перебої з інтернетом і мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що за період 
із 24 лютого по 30 квітня:

НЦУ у деяких населених пунктах на певний час здійснював обмеження швидкості доступу до 
інтернету, оскільки пріоритет у постачанні інтернету надавався на критичні потреби ЗСУ та об’єктів 
критичної інфраструктури.

Незважаючи на війну і спроби ворога залишити українців без інтернету, постачальники 
інтернету намагалися швидко відновлювати доступ до мережі. Аналіз наведеної інформації, 
яка була опублікована НЦУ щодо пошкоджень мереж, внаслідок яких відбувалися відключен-
ня інтернету чи погіршення швидкості, свідчить про те що, тільки Закарпатська, Кіровоградсь-
ка, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області не зазнали втручань у роботу інтер-
нет-мережі у цей період. Більшість областей постраждало від дій ворога. Найбільших пошко-
джень зазнали мережі в Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Мико-
лаївській, Луганській, Сумській, Харківській. Незначні пошкодження були в Дніпропетровській, 
Одеській, Полтавській, Вінницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій областях. 

Особливу роль у відновленні доступу до інтернету відіграв запуск в Україні сервісу супутнико-
вого зв’язку  Starlink та постачання терміналів, які забезпечують зв’язок із супутниками. Через три 
дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія SpaceX запустила в Україні 
підтримку сервісу Starlink і надіслала першу партію терміналів. Усі нормативні обмеження щодо 
використання Starlink на період воєнного часу скасували, тож нині кожен охочий в Україні теоре-
тично може встановити собі термінал і користуватися інтернетом від SpaceX.

IX. ДОДАТКИ

Додаток № 1 – Відповідь Начальника управління зв’язків з громадськістю ЗСУ стосовно 
змісту деяких термінів, які вживаються у наказі  Головнокомандувача Збройних сил України 
від 3 березня 2022 р. № 73 «Про організацію взаємодії між 3бройними силами України, іншими 
складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового 
режиму воєнного стану».

Додаток № 2 – Відповідь Національного центру оперативно-технічного управління мережа-
ми телекомунікацій від 16 травня 2022 р. стосовно відключення населених пунктів на території 
України від мобільного та інтернет зв’язку в період з 24 лютого по 30 квітня 2022 р. і стосовно 
кількості та переліку сайтів, які було заблоковано у зазначений період.
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