24 лютого 2022 р. відбулося широкомасштабне вторгнення
Російської Федерації в Україну. Цього ж дня Указом
Президента України на всій території нашої держави було
введено воєнний̆ стан.
Вторгнення торкнулося не лише українських міст, сіл і селищ,
а й українського кіберпростору. Ворожі хакери спрямували
чимало зусиль на те, щоб поширити дезінформацію та
порушити
нормальну
діяльність
об’єктів
критичної
інфраструктури України, зокрема, в енергетичному та
фінансовому секторах, а також у сфері надання державних
послуг. Кожен день спеціалісти профільних державних органів
разом з українськими кіберволонтерами та союзниками з
усього світу ведуть запеклу боротьбу з окупантами та їхніми
помічниками у віртуальному світі.
Описана ситуація не могла не позначитися на цифрових правах
людини.
ГО “Платформа прав людини”, після представлення першого
звіту “Війна у цифровому вимірі та права людини”, який
охопив період з 24 лютого по 30 квітня 2022 року, продовжує
збирати і аналізувати через призму прав людини факти про
події у кіберпросторі під час війни.

Даний звіт підготовлено ГО "Платформа прав людини" в рамках
проєкту «Свобода вираження поглядів в часи збройного конфлікту», який є
спільним проєктом чотирьох організацій: Freedom House, Інститут масової
інформації, Платформа прав людини та Центр прав людини ZMINA. Мета
проєкту – захищати і просувати свободу вираження поглядів в Україні шляхом
моніторингу, навчання та тренінгів, надання правової допомоги, інформаційної
роботи та адвокації. Під свободою вираження поглядів організації розуміють
безумовне право кожної людини на будь-яку дію або висловлювання, з
дотриманням Конституції та міжнародних стандартів захисту прав людини.
Проєкт реалізується в Україні з 2018 року за фінансової підтримки Freedom
House.
Київ, 2022
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КЛЮЧОВІ ПІДСУМКИ
Під час моніторингу подій, що відбувались у сфері цифрових прав після
початку повномасштабного вторгнення, у період травень-липень 2022-го року,
було виявлено наступні проблеми:
1) Продовжувалось
вчинення
державою-окупантом
актів
агресії
у
кіберпросторі, як складовою ведення інформаційної війни і загалом воєнних
дій проти України. Зокрема, було зафіксовано:
- 12 кібератак на сайти ЗМІ, державних органів влади, органів місцевого
самоврядування,
громадських
організацій,
телекомунікаційних
компаній та на ІТ-інфраструктуру найбільшої приватної енергетичної
компанії України;
- 13 фішинг атак, які було спрямовано на більш широке коло осіб, в тому
числі, й на органи державної влади, засоби масової інформації, їх
працівників, посадових і службових осіб;
- 18 повідомлень про поширення дезінформації, серед яких: 10 випадків
поширення дезінформації шляхом розповсюдження неправдивих
повідомлень та 8 випадків створення та функціонування фейкових вебресурсів.1
2) За звітний період хакери використовували різні шахрайські схеми для
викрадення інформації або коштів. Зокрема, в травні-липні було виявлено
7 шахрайських схем введення українців в оману. В умовах війни злочинці
використовують нові способи та засоби для досягнення своїх цілей.
3) Здійснювались та продовжували діяти у звітному періоді позасудові
блокування веб-ресурсів або інформації на веб-ресурсах:
- продовжують діяти 854 блокування веб-ресурсів за ініціативи НЦУ;
- за ініціативи СБУ відбулось 5,5 тисяч блокувань акаунтів та
нейтралізація понад 10 ботоферм, що мали більше ніж 100 тисяч
фейкових акаунтів;
- українські ІТ-волонтери заблокували або ускладнили роботу 3446
російських веб-ресурсів;
- відбулось 123 735 блокувань інформації платформами спільного доступу
до інформації (соціальними мережами);
- відбулось 16 блокувань українських вебсайтів органами влади державиокупанта на своїй території.
4) У зв'язку із пошкодженням мереж або обладнання виникали проблеми з
постачанням послуг Інтернету. Зокрема, перебої виникали в 15 областях:
Дніпропетровській, Донецькій Запорізькій, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Зазначена кількість випадків поширення дезінформації вказана без урахування повідомлень,
які були опубліковані Центром протидії дезінформації при РНБО. В наступному аналітичному
звіті зазначені повідомлення буде включено до предмету дослідження.
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Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській. В інших областях
проблем з роботою мережі інтернет не виникало.
5) З 30 травня 2022 року рашисти заблокували мешканцям частини
тимчасово окупованої території Херсонської області, міст Бердянськ та
Мелітополь, доступ до українського мобільного зв’язку та інтернету. А з 5
липня 2022 року, вже в російському трафіку - доступ до пошукової системи
Google, платформ спільного доступу до інформації youtube, facebook,
twitter, instagram та месенджера viber.
6) Під час аналізу вироків за частиною першою та другою статті 111-1 КК
України було виявлено, що цими частинами передбачено лише один
безальтернативний вид покарання, який за своєю правовою природою є
факультативним в інших складах злочинів - “позбавлення права обіймати
певні посади або займатись певною діяльністю на строк від 10 до 15 років”.
У частині другій передбачено, як додаткове покарання - конфіскацію
майна. Такі конструкції норм Кримінального кодексу виглядають нелогічно
і в практиці призводять до ситуацій, коли суд позбавляє права обіймати
певні посади непрацюючих або пенсіонерів. Тобто осіб, які в силу своїх
соціальних статусів ніколи посад не займали і не несуть реального
покарання за вчинені злочини.
7) Під час моніторингу судової практики було виявлено 155 рішень суду в
кримінальних справах, які безпосередньо стосуються питань свободи
вираження поглядів. У 87 з них є факти, що свідчать про можливе
порушення цифрових прав:
-

-

-

42 рішення не містять інформації, поширення якої стало підставою для
притягнення до кримінальної відповідальності. Що, в свою чергу, не дає
можливості оцінити її зміст та пропорційність застосованих державою
санкцій;
26 рішень, в яких не міститься інших способів аналізу поширеної
інформації судом, крім посилань на висновки експертів-лінгвістів.
Подібна судова практика свідчить про підміну ролі і повноважень суду
практикою відповідних судових експертів.
19 рішень, в яких поєднується, як відсутність інформації, поширення
якої стало підставою для притягнення до кримінальної відповідальності,
так і відсутність власної оцінки судом її змісту з посиланнями виключно
на висновки експертів-лінгвістів.

8) За наслідками розгляду кримінальних справ лише 7 осіб, з числа тих, кого
було визнано винними у вчинені злочинів, понесли реальне покарання.
Практично абсолютну більшість засуджених за злочини проти основ
національної безпеки України було звільнено від відбування покарання на
підставі статті 75 КК України.
9) Було виявлено шість судових рішень в цивільних справах, які порушують
стандарти прав людини в контексті застосування обмежень у сфері
свободи вираження поглядів: 4 рішення, в яких одночасно застосовано такі
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способи правового захисту, як спростування та видалення спірних
відомостей̆ без обґрунтування необхідності в цьому; одне рішення, в якому
суд зобов’язує спростувати оціночні судження та одне рішення, в якому
зміст спірної інформації прихований позначками “ІНФОРМАЦІЯ No_”, що
унеможливлює, як ознайомлення з відомостями, щодо яких ухвалено
рішення так і їх оцінку на предмет пропорційності застосованих обмежень.
10) 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,
інформаційнокомунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних
електронних реєстрів, що значною мірою обмежило доступ до публічної
інформації. Не у всіх випадках реалізація зазначених повноважень є
обґрунтованою та пропорційною.
11) Після введення в Україні воєнного стану розпорядники публічної
інформації часто почали відстрочувати надання відповіді на запит. Проте,
відстрочка розгляду запиту на отримання публічної інформації може
відбуватися лише у випадках, коли надання відповіді у визначені
законодавством терміни є об’єктивно неможливим. Введення та дія
воєнного стану, само по собі, не є достатньою підставою для відстрочки
розгляду запиту. Відповідно, в діях розпорядників інформації, які
посилаються тільки на факт дії правового режиму воєнного стану,
вбачаються зловживання нормами законодавства.
12) З’ясовано, що у звітний період було обмежено доступ до 19 публічних
електронних реєстрів. Існують сумніви стосовно необхідності закриття
низки реєстрів та 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.
13) Під час звітного періоду продовжувалось створення нових онлайн додатків
та сервісів. Введення воєнного стану в Україні стало додатковим
поштовхом для цього процесу. Проте, крім допомоги у вирішенні тих чи
інших питань, в тому числі, пов’язаних з війною, зазначені сервіси,
потенційно, несуть ризики порушення прав користувачів на захист
персональних даних. Відповідно, існує потреба у ефективному контролі за
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Детальніше із зібраною та систематизованою під час Моніторингу
інформацією можна ознайомитись далі.
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КІБЕР (ХАКЕРСЬКІ) АТАКИ
За період з 01 травня по 31 липня 2022 року ворожі хакери продовжували
атакувати Україну. Під час моніторингу було виявлено та зафіксовано 12
кібератак, серед яких 7 - на засоби масової інформації:
1) 06 травня 2022 року видання “Одеса.Онлайн” зазнало потужної
кібератаки;2
2) 04 травня 2022 року були здійснені DDoS-атаки на Харківські інтернет
видання KHARKIV Today, “Слобідський край”, “Накипіло”, InsiderNews,
057.ua;3
3) 18 травня 2022 року Миколаївське інтернет-видання “НикВести” зазнало
DDoS-атаки;4
4) 28 червня 2022 року Служба безпеки України повідомила, що заблокувала
спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських
телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні;5
5) 05 червня 2022 року росіяни зламали сервіс OLL.TV, через що на
українських телеканалах “Футбол 1” та “Футбол 2” замість трансляції
футбольного матчу Уельс – Україна почалася трансляція російського
пропагандистського каналу “Ізвєстія”;6
6) 01 липня 2022 року російські хакери зламали сайт українського
телеканалу “Дом”. На сайті хакери розмістили зображення російського
прапору та звуки гімну РФ;7
7) 11
липня
2022
року
сайти
миколаївських
інтернет-видань
“Преступности.НЕТ” та “Niklife”, які входять до складу інформаційного
агентства “Українська медіа група”, зазнали масштабної DDoS-атаки. 8
Крім безпосередніх кібератак, засоби масової інформації неодноразово
отримували погрози щодо зламу сайтів медіа, ув'язненням і колоніями в Сибіру.
Двом запорізьким сайтам, infоrm.zp.ua та 061.ua, погрози почали надходити з
березня. Останню погрозу було зафіксовано 4 липня 2022 р.9
Аналогічні погрози надходили
“Racurs.ua” та ІА “Конкурент”.10

і

Волинським

медіа

“Волинь

Online”,

Під час моніторингу, також, було зафіксовано кібератаки на сайти
державних органів влади, органів місцевого самоврядування, громадських
2

https://imi.org.ua/news/potuzhna-kiberataka-obmezhyla-robotu-vydannya-odesa-onlajn-i45435
https://imi.org.ua/news/rosijski-okupanty-pogrozhuyut-harkivskym-media-ta-atakuyut-sajty-i45376
4
https://imi.org.ua/news/sajt-vydannya-nykvesty-ne-pratsyuye-cherez-ddos-ataku-i45650
5
https://t.me/SBUkr/4526
6
https://espreso.tv/khakeri-atakuvali-mediaservis-olltv-zamist-futbolu-uvimknulasya-translyatsiya-rosiyskogokanalu-izvestiya
7
https://detector.media/infospace/article/200645/2022-07-01-rosiyski-khakery-zlamaly-sayt-kanalu-dom/
8
https://imi.org.ua/news/sajty-prestupnosty-net-ta-niklife-zaznaly-ddos-ataky-i46697
9
https://imi.org.ua/news/dvom-zaporizkym-redaktsiyam-znovu-pogrozhuyut-z-rf-uv-yaznennyam-i46666
10
https://imi.org.ua/news/rosijski-hakery-pogrozhuyut-valyty-sajty-i-volynskym-media-i45303
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організацій, телекомунікаційні компаній та на ІТ-інфраструктуру найбільшої
приватної енергетичної компанії України:
1) 10 травня 2022 року ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на
сайти провідних телекомунікаційних компаній України; 11
2) 10 травня 2022 року сайт Громадської організації Інститут масової
інформації зазнав хакерських атак та працював з перебоями;12
3) 13 травня 2022 року було здійснено кібератаку на інтернет-мережі та
сервіси Львівської міської ради. Частину робочих файлів міста, попри всі
системи захисту, було викрадено і опубліковано на ворожих телеграмканалах;13
4) 28 червня 2022 року хакери здійснили кібератаку на ІТ-інфраструктуру
найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК; 14
5) 08 липня 2022 року через хакерську атаку припинив роботу сайт
Державної архівної служби України.15
Також спецслужби держави-окупанта ведуть кібервійну проти коаліції
держав, які підтримують українців. У Microsoft виявили спроби російського
кібервтручання у 128 організацій 42 країн світу. Основними цілями росії у цих
кібератаках були США та Польща, де координується значна частина
матеріально-технічного забезпечення військової та гуманітарної допомоги
Україні. Також, діяльність російських хакерів була спрямована проти країн
Балтії. Протягом останніх двох місяців подібна діяльність почастішала щодо
комп’ютерних мереж у Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Туреччині. За
даними Microsoft, росіяни надають пріоритет урядам країн, але у список цілей
для кібератак також потрапляли аналітичні центри, гуманітарні організації, ІТкомпанії, постачальники енергії та інші критично важливі частини
інфраструктури. Кібератаки росіян з початку повномасштабного вторгнення,
які зафіксували у Microsoft, були успішні у 29% випадків. У чверті з цих
успішних випадків є підтвердження вилучення даних відповідних організацій.
Хоча, як зазначає Microsoft, цей показник може бути заниженим.16
За інформацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, за чотири місяці війни (станом на 30 червня 2022 р.)
найбільше в Україні російські хакери атакують Уряд і місцеві органи влади (179
атак), сектор безпеки та оборони (104), фінансовий сектор (55), комерційні
організації та енергетичний сектор (по 54). Також залишаються у полі зору
кіберзлочинців транспортна інфраструктура та телеком-галузь. Найпоширеніші
методи кібератак: збір інформації (242 атаки), шкідливий програмний код (192),
втручання (92), спроби втручання (82), порушення доступності (56).17
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https://t.me/dsszzi_official/3422
https://imi.org.ua/news/sajt-imi-zaznav-potuzhnoyi-ddos-ataky-i45490
13
https://city-adm.lviv.ua/news/government/291555-naslidky-kiberataky-na-lviv-vykradeno-chastynu-danykh
14
https://dtek.com/media-center/news/vslid-za-raketnimi-udarami-po-tes-vorog-zavdae-khakerskikh-udariv-poenergosistemi/
15
https://www.facebook.com/archives.ua/posts/pfbid029YF5JLX1g5ck42X1nAEb62p6wDGWm7JrJeB2Qg3FG
peKUkMh7g5zdrsrNaqZtEhrl
16
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/06/22/defending-ukraine-early-lessons-from-the-cyber-war/
17
https://cip.gov.ua/ua/news/chotiri-misyaci-viini-statistika-kiberatak
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ФІШИНГ АТАКИ
В період з 01 травня по 31 липня 2022 року під час моніторингу було
зафіксовано 13 фішинг атак, які було спрямовано на широке коло осіб,
зокрема, й на органи державної влади, засоби масової інформації, їх
працівників, посадових і службових осіб:
1) 06 травня 2022 року кіберзлочинці здійснили серію розсилок листів зі
шкідливим вмістом начебто від імені CERT-UA, спеціалізованого
структурного підрозділу Державного центру кіберзахисту Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 18
2) 07 травня 2022 року урядова команда реагування на комп'ютерні
надзвичайні події України CERT-UA виявила факт масового
розповсюдження електронних листів із тематикою “хімічної атаки”; 19
3) 10 травня 2022 року працівники кіберполіції виявили факти створення
та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний
сайт з надання сервісних послуг. Під виглядом перевірки посвідчення
водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер
посвідчень;20
4) 12 травня 2022 року команда реагування на комп'ютерні надзвичайні
події України CERT-UA повідомила про те, що хакери розсилають
небезпечні листи з темою “Щодо проведення акції помсти у Херсоні!”, які
містять вкладення у вигляді файлу “План Херсон.htm”; 21
5) 03 червня 2022 року команда CERT-UA попереджала про розсилку
державним органам небезпечних електронних листів з файлом “зміни
оплати праці з нарахуваннями.docx”;22
6) 11 червня 2022 року представники Держспецзвʼязку попереджали про
нову кібератаку на українську критичну інформаційну інфраструктуру.
Цього разу зловмисники розсилали електронні листи з темою “СПИСОК
посилань на інтерактивні карти”. Електронні листи були надіслані на
адреси медійних організацій України (радіостанції, газети, новинні
агенції тощо). Було встановлено понад 500 електронних адрес
отримувачів;23
7) 21 червня 2022 року команда CERT-UA повідомила про нову кібератаку
на об’єкти критичної інфраструктури України. Вірус поширювався за
допомогою електронних листів нібито від імені Державної податкової
служби України з темою “Повідомлення про несплату податку”;24
18

https://cert.gov.ua/article/40102
https://cert.gov.ua/article/40125
20
https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/327875052815865
21
https://cert.gov.ua/article/40240
22
https://cip.gov.ua/ua/news/uvaga-nova-kiberataka-na-derzhavni-organizaciyi-ukrayini-khakeri-vikoristovuyuttemu-zarplat
23
https://t.me/dsszzi_official/3844
24
https://cip.gov.ua/ua/news/uvaga-novi-kiberataki-cherez-rozsilannya-nebezpechnikh-failiv-zlovmisnikivikoristovuyut-temi-shtrafiv-vid-podatkovoyi-ta-yadernogo-terorizmu
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8) 25 червня 2022 року CERT-UA повідомив про фішинг атаку на
операторів та провайдерів телекомунікацій України. На адреси
організацій було здійснено розсилку небезпечних електронних листів з
домену gov.ua. з темою “Безоплатна первинна правова допомога”;25
9) 29 червня 2022 року кіберполіція повідомила про викриття понад 400
вебресурсів, які були створені для отримання банківських даних
громадян. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на
виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За
фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та
зазначали реквізити банківських карток;26
10) 01 липня 2022 Приватбанк повідомив про поширення телеграм
каналами інформації про надання фінансової допомоги від фонду Ріната
Ахметова із посиланням на фішинговий сайт, який має подібну до
Приватбанку назву та за допомогою якого можливе викрадення даних
карток;27
11) 07 липня 2022 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України виявила факт розсилки державним органам
небезпечних електронних листів з темою “Спеціалізованої прокуратури у
військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх
укомплектування”;28
12) 11 липня 2022 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації попередила про масове розсилання небезпечних електронних
листів зі скомпрометованих адрес державних органів України з темою
“Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна”;29
13) 20 липня 2022 року команда події CERT-UA виявила розсилку
небезпечного файлу із назвою “Доповідь0507224.ppt”. 30
Головною метою кіберзлочинців під час таких атак є крадіжка інформації,
доступ до даних, блокування роботи організацій. Надсилаючи листи із
шкідливим вмістом, хакери, як правило, використовували тематику фішинг
листів, яка зачіпає емоції адресата та які відправлені, начебто, від державних
органів. Відкриття таких листів та їх завантаження призводить до ураження
комп'ютера шкідливими програмами та забезпечує викрадення інформації.

ПОШИРЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Дезінформація - інформація, яка є неправдивою та навмисно створена, щоб
завдати шкоди людині, соціальній групі, організації чи країні (Звіт Ради Європи
25

https://cip.gov.ua/ua/news/khakeri-atakuyut-ukrayinskikh-operatoriv-i-provaideriv-telekomunikacii
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlochynnu-grupu-na-pryvlasnenni--miljoniv-gryvenukrayincziv-pid-vyglyadom-soczvyplat-z-yes-4638/
27
https://t.me/PrivatBank_insider/1547
28
https://t.me/dsszzi_official/4139
29
https://cert.gov.ua/article/703548
30
https://t.me/dsszzi_official/4266
26
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«Інформаційне безладдя: на шляху до міждисциплінарного підходу до
досліджень та вироблення політик»).31 Кембриджський словник називає
дезінформацію “неправдивою інформацією, яка поширюється з метою
введення в оману людей”. За звітний період було зафіксовано 10 випадків
поширення
дезінформації
шляхом
розповсюдження
неправдивих
повідомлень, зокрема:
1) у соціальних мережах поширювали фейк, що Кабінет Міністрів України
ухвалив рішення виплачувати фінансову допомогу людям, які через
війну втратили роботу або житло, лише, якщо вони вакцинувалися від
коронавірусної хвороби та мають у “Дії” COVID-сертифікат. Зокрема, цей
фейк поширювали в іспаномовному медіапросторі. У цих повідомленнях
йшлося, що: “в Україні проходить генеральна репетиція того, що чекає на
всіх: без вакцинації - немає їжі... Український уряд оголошує виплати
постраждалим від війни. Але лише вакцинованим... і лише через
цифрову систему”;32
2) в українському сегменті телеграм розповсюджували повідомлення про
спалах мавпячої віспи в світі, проводячи паралелі з пандемією
коронавірусної хвороби - мовляв, це штучно створені захворювання, які
начебто запустили спеціально; 33
3) низка проросійських телеграм-каналів поширювала “оголошення про
мобілізацію жінок” до лав захисників України. Російські пропагандисти
опублікували фото псевдодокументу, який нібито підписав начальник
Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала. У документі йшлося про те, що
територіальним центрам комплектування необхідно “до 15.06.2022 року
підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести
мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для
постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років”; 34
4) у мережі розповсюджували фейкову інформація про можливий спалах
холери у Києві та Одесі через начебто наявність холерної палички у воді.
У дописах зазначалось, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі
необхідно лише кип’яченою водою;35
5) російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на французький портал
AgoraVox, поширювали інформацію, що “Захід готовий примусити Київ
до територіальних поступок Росії”;36
6) росіяни поширювали фейк про те, що “США помилково надали Україні
дві тактичні ядерні ракети”;37
7) Міністерство освіти і науки повідомляло про поширення в соцмережах
фейкового листа про збір інформації щодо випускників призовного віку.
31

https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
https://archive.li
33
https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/26536/2021-02-01-sbu-zayavyla-shcho-vykryla-merezhutelegram-kanaliv-yaki-kuruyut-u-gru-rf-sered-nykh-legytymnyy-ta-rezydent/
34
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1807
35
https://ms.detector.media/propaganda-ta-vplivi/post/29663/2022-06-14-feyk-u-vodoprovidniy-vodi-kyieva-taodesy-vyyavyly-kholernu-palychku/
36
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1819
37
https://t.me/spravdi/10299?fbclid=IwAR25s7Z_-J7yoc1f1xoNHdh6U7DEjoaGWDnFsb9SKrT7EoH9LmfPbb0oDg
32
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За даними Міносвіти, лист поширюється особливо у проросійських
групах. Він нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки
Вірою Роговою щодо доручення керівникам закладів освіти скласти
списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки
військово-патріотичного
виховання.
Для
підробки
листа
був
використаний бланк Міністерства, номер оригінального листа з іншим
змістом та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу;38
8) на номери українців одним із операторів мобільного зв’язку було
здійснене фейкове розсилання з повідомленням, що нібито РНБО
ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими
операторами в Запорізькій області. Ця інформація не відповідала
дійсності та була черговою інформаційно-психологічною операцією
Росії;39
9) на електронні адреси закарпатських ЗМІ надсилали листи з начебто
офіційною заявою Товариства угорської культури Закарпаття, у якій
йшлося про те, що “уряд Угорщини вирішив надавати матдопомогу
примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям”;40
10) ворог здійснював дезінформаційну операцію із закликами не відкривати
і не завантажувати файл, про те, що потрібно робити у різних
нестандартних випадках: наприклад, коли не працює мобільний
інтернет, або – як користуватися телефоном в окупації. Цей файл з
корисними рекомендаціями було розіслано українцям за ініціативи
Держспецзв’язку.41
Крім розповсюдження неправдивих повідомлень, що вводили українців в
оману стосовно справжнього стану справ та створювали викривлену реальність,
кіберзлочинці використовували ще один спосіб розповсюдження дезінформації
- створення фейкових веб-ресурсів. У звітному періоді було зафіксовано 8
випадків створення та функціонування підроблених вебсайтів, акаунтів,
чат-ботів тощо:
1) три фейкові чат-боти “Щось летить”. Оригінальний ресурс було створено
спеціалістами Львівської ОВА та IT-фахівцями на запит Повітряного
командування “Захід”. Бот дає можливість усім охочим мешканцям
Львівщини повідомити про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак);42
2) веб-ресурси, які зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних
послуг. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали
незаконний збір даних про серію та номер посвідчень. Імовірно, в
подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених
водійських документів з оригінальними серійними номерами, щоб вони
перевірялись у відповідних базах даних;43
38

https://mon.gov.ua/ua/news/stopfake-u-socmerezhah-poshiryuyetsya-fejkovij-list-pro-zbir-informaciyi-shodovipusknikiv-prizovnogo-viku
39
https://cip.gov.ua/ua/news/ukrayina-ne-vidklyuchaye-i-ne-vidklyuchatime-ukrayinciv-vid-zv-yazk
40
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2078
41
https://cip.gov.ua/ua/news/ne-virte-feikam-rosiiskikh-informaciinikh-viisk-rozislani-derzhspeczv-yazku-sms-izrekomendaciyami-bezpechni
42
https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/5082589671777666
43
https://cyberpolice.gov.ua/news/uvaga-zlovmysnyky-pidroblyuyut-resursy-mvs-ukrayiny-1197/
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3) сайт “Допомагати просто” було скопійовано для поширення фейкових
посилань через які зловмисники пропонують отримати нібито “грошову
допомогу від ООН”;44
4) фейкову сторінку тернопільського інтернет-ресурсу “Погляд” та його
фейсбук-сторінки для поширення дезінформації;45
5) фейкову сторінку “Міністерства соціальної політики”;46
6) підробний акаунт Головнокомандувача Збройних сил України Валерія
Залужного у Twitter;47
7) “клоновану” стартову сторінку видання РБК-Україна, на якій було
розміщено рекламу, яку нібито воно розміщувало.48
8) у соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує
ресурс телеканалу "ТСН". На сторінці пропонували взяти участь в
опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито
отримати “грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН”. 49
Загалом, за період з 01 травня 2022 року по 31 липня 2022 року було
зафіксовано 18 повідомлень про поширення дезінформації, серед них: 10
випадків поширення дезінформації, шляхом розповсюдження неправдивих
повідомлень та 8 випадків створення та функціонування підроблених вебресурсів.

ШАХРАЙСТВО В МЕРЕЖІ
На жаль, шахрайство існувало і в мирні часи, а в умовах війни схеми злодіїв
отримали нові втілення. За звітний період хакери використовували різні
шахрайські схеми для викрадення інформації або коштів. Зокрема, в травнілипні було виявлено 7 шахрайських схем введення українців в оману:
1) фейкові оголошення про організацію перевезень із “гарячих точок”
зловмисник розміщував в інтернеті. За псевдопослуги він вимагав
передплату на карту, однак отримавши гроші – зникав;50

44

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1686
https://www.facebook.com/nadya.gresa/posts/5936666036346428?comment_id=438982811404377&notif_i
d=1655987437683821&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif
46
https://www.facebook.com/notaenota1/posts/pfbid02QWZtkvjs4mEAsVKPZa8YLZ5eZm8Q3Ec3DGR7brSpS
hFninRzYtn7iygybosR2K8Ll
47
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zux4LDu5hpDxeNb7RpNvTLuhUyLf8KVXK2aH9dZ
yyZLonJahAGf3tvT8RhqS4P3Vl?__cft__%5B0%5D=AZVWJKO5kTiwyM4Idl097vOki2wpz9nzC8C1XJ8P7Jp
QnfooN1xI3eTPQXRma_nmVDnquxe4g8uC61lllUINGYYgBJ9FOY7oezMmLNwhfBTTvwSOSd9VpAZf6OkutLrgAprI0M_vVWareN1itqlD7p9SiKzffT1Zux4SKYzymxmLQ&__tn__=%2CO%2CP-R
48
https://www.rbc.ua/ukr/news/vnimanie-zloumyshlenniki-provodyat-feykovyy1657540456.html?fbclid=IwAR2MP4ct45pGv7xQQGQDusngU4HcUhgvBoeNC5-LQnhXvRBrRpcIQOTZikw
49
https://t.me/dsszzi_official/3477
50
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-cholovika-na-pryvlasnenni-groshej-pid-vyglyadomevakuaczijnyx-perevezen-3253/
45
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2) зловмисник здійснював псевдопродаж військової амуніції. Отримавши
передоплату від клієнтів, зловмисник зникав;51
3) шахрай, під виглядом допомоги ЗСУ привласнював гроші громадян за
продаж неіснуючих товарів у соцмережах, а також на псевдоблагодійних
зборах на потреби військових;52
4) шахрай, на майданчиках оголошень пропонував в оренду неіснуюче житло
у західних регіонах країни. Отримував передплату, не виконуючи взятих
на себе зобов’язань. За попередніми даними, зловмисник ошукав 50
громадян на понад 300 тисяч гривень;53
5) злочинець отримував доступ до профілів користувачів соцмереж, а далі
привласнював гроші громадян за схемою “друг просить у борг”. У такий
спосіб зловмисник ошукав щонайменше 50 осіб на понад 200 тисяч
гривень;54
6) злочинна хакерська група за допомогою скомпрометованих акаунтів
пошукових сервісів розміщували рекламу для просування фішингових
сайтів банків. Дані користувачів, що намагалися авторизуватися на
сайтах-підробках використовували для привласнення грошей;55
7) зловмисники використовували 7 вебресурсів, на яких пропонували
громадянам інвестувати гроші у псевдоприбуткові проєкти. Надалі гроші
вкладників угруповання привласнювало.56

БЛОКУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ


Блокування веб-ресурсів за рішеннями державних органів

З початку дії в Україні правового режиму воєнного стану блокування
вебресурсів здійснювалося у позасудовому порядку на підставі рекомендацій,
які надавав постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг
основних інтернет-ресурсів Національний центр оперативно-технічного
управління електронними комунікаційними мережами України (далі – НЦУ). У
звітному періоді НЦУ не надавав рекомендації щодо блокування вебресурсів,
але продовжували діяти ті блокування, які НЦУ просив постачальників
електронних комунікаційних мереж та/або послуг основних інтернет-ресурсів
запровадити в перші місяці широкомасштабного вторгнення, зокрема:
51

https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlovmysnyka-na-psevdoprodazhi-vijskovoyiamunicziyi-7279/
52
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-uvyaznenogo-koloniyi-u-shaxrajstvi-pid-vyglyadomdopomogy-zsu-5068/
53
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-shaxraya-yakyj-nalagodyv-sxemu-zdachi-v-orenduneisnuyuchogo-zhytla-vymushenym-pereselenczyam-1734/
54
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-cholovika-u-shaxrajstvi-zi-zlamom-akauntivsoczmerezh-7742/
55
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpoliczejski-vinnychchyny-vykryly-zlochynnu-xakersku-grupu-yakazdijsnyuvala-fishyngovi-ataky-na-inozemni-banky-8858/
56
https://cyberpolice.gov.ua/news/u-kyyevi-sudytymut-zlochynnu-grupu-za-pryvlasnennya-ponad--miljonivgryven-pid-vyglyadom-torgivli-czinnymy-paperamy-3755/
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1. 26 лютого 2022 р. наголосив на необхідності блокування 50 інтернетресурсів, за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країниагресора, мовлення яких обмежено;57
2. 28 лютого 2022 р. звернувся із проханням здійснити блокування
виявлених
компанією “IT-KARKAS” автономних систем (AS), що
використовуються державою-окупантом і з яких здійснювалися
кібератаки на українські інформаційні ресурси та розповсюджувалася
фейкова інформація, спрямована на дискредитацію державних органів,
розвитку російсько-української війни тощо. Всього звернення стосувалося
близько 642 автономних систем, до складу яких входять понад 48,0 млн
ІР-адрес рунету;58
3. 5 березня 2022 р. наголосив на необхідності блокування постачальниками
електронних комунікаційних мереж та/або послуг трьох вебресурсів:
https://savelife.pw/, ukraine-war.pw, from-ua.com;59
4. 11
березня
2022
р.
наголосив
на
необхідності
блокування
постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг 11
вебресурсів;60
5. 22 березня 2022 р. звернувся із проханням заблокувати 80 сайтів та 16
вебадрес;61
6. 1 квітня 2022 р. звернувся із проханням заблокувати доступ ще до 43
вебсайтів.62
Загалом,
за
рекомендацією
НЦУ
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг було заблоковано 854 вебресурсів.
Варто також звернути увагу на санкції, які застосовувалися до тих
постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які не
виконували розпоряджень НЦУ: їх почали виключати з Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій.63
Зокрема, рішення про виключення із зазначеного Реєстру Національна
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - НКЕК)
прийняла щодо ТОВ “Нетасіст” та ТОВ “Нетассіст”. Причина полягала у
невиконанні зазначеними підприємствами розпоряджень та вимог НЦУ під час
дії воєнного стану. Зокрема, тих, що стосуються безпеки електронних
комунікаційних мереж і послуг та блокування ворожих доменів в Україні.

57

https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/2249/Mkip_chyste_022022.doc
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2252&language=uk
59
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2259&language=uk
60
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2272&language=uk
61
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2284&language=uk
62
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2294&language=uk
63
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2291&language=uk
58
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07 липня 2022 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням
№574-р “Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання з
Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг”
погодився з рішенням НКЕК щодо виключенням з Реєстру постачальників
електронних комунікаційних мереж та послуг ТОВ “НЕТАСІСТ” та ТОВ
“НЕТАССІСТ”, таким чином підтвердивши легітимність рішення про їх
виключення із реєстру.64
Крім блокувань, які здійснювались за ініціативи НЦУ, з початку
широкомаштабного вторгнення, включаючи звітний період, Службою безпеки
України було нейтралізувано понад 10 ботоферм, які мали більше ніж 100 тисяч
фейкових акаунтів та заблоковано понад 5,5 тисяч акаунтів.65


Блокування українських сайтів росіянами

За звітний період було зафіксовано 16 випадків блокування українських
сайтів на території держави-окупанта. Переважно, рашисти блокували сайти
українських медіа:
1) регулятор держави-окупанта вніс онлайн-видання ZMINA до реєстру
заборонених ресурсів на території РФ;66
2) на території держави-окупанта, також, заблокували сайт українського
видання судової журналістики “Ґрaти”;67
3) редакція сайту міста Полтава “0532.ua” отримала від Роскомнадзору
повідомлення про обмеження доступу до ресурсу. росія звинувачує
полтавське медіа у недостовірному, на думку рф, висвітленні війни;68
4) Генеральна прокуратура РФ через військову цензуру заблокувала сайти
українських медіа: російську версію сайту телеканалу “Еспресо”, журналу
L'Officiel Ukraine, “Кривий Ріг LIFE”, новинний сайт “Головне в Україні”,
інформаційний український портал “MigNews”, “Front News Ukraine”;69
5) Роскомнадзор заблокував доступ до низки запорізьких онлайн-ЗМІ на
території російської федерації. Під блокування потрапили видання
“Енергодар.City”, “Гвозди”, “В Енергодарі”, “Запорізький проєкт
розслідувань”, “Запорізька січ”, “Бердянськ 24” та “ТокмакІнформБюро”.70


Блокування веб-ресурсів
іншими ІТ-волонтерами

окупантів

українською

ІТ-армією

та

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Міністр цифрової
трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі

64

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pohodzhennia-rishennia-pro-vykliuchennia-subiektiv-hospodariuvannia-zreiestru-postachalnykiv-elektronnykh-komunikatsiinykh-merezh-ta-posluh-574-070722
65
https://t.me/SBUkr/4263
66
https://zmina.info/news/u-rosiyi-zablokuvaly-dostup-do-sajtu-zmina1/
67
https://t.me/graty_me/4881
68
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uYNWcb4Xcw1iqn1BNz6ndJYqoo9PrcjmMYjRac9j3GA
oEPcBQFGWX5uSXzjF98KMl&id=100001929434463
69
https://roskomsvoboda.org/post/voen-cenzura-23-sayta-srazu/
70
https://t.me/rtvinews/22996
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запропонував створити українську ІТ-армію71 з розробників, кіберспеціалістів,
дизайнерів, копірайтерів, маркетологів, таргетологів тощо та запустити
телеграм-канал IT ARMY of UKRAINE.
Основною ідеєю створення зазначеного телеграм-каналу було об’єднання
зусиль ІТ-спеціалістів на волонтерських засадах з метою протидії окупантам на
кібер- та інформаційному фронті. До ініціативи одразу долучилася велика
кількість українських і міжнародних ІТ-фахівців.
Сьогодні українська “IT-армія” є самоорганізованим волонтерським рухом і
відіграє велику роль у кіберзахисті України та особливу роль у цифровій війні.
За період з 01 травня по 31 липня 2022 р. волонтери кібервійська долучалися
до блокування роботи 3 446 російських веб-ресурсів (травень-1290;
червень-1167; липень-989).
Протягом періоду моніторингу волонтерами ІТ-армії заблоковано або
ускладено роботу наступних веб-ресурсів:
-

"ЕГАИС" - це єдина державна автоматизована інформаційна система для
відстеження обороту алкогольної та спиртовмісної продукції, що дозволяє
контролювати її виробництво, рух та виявляти підробки;
сервіси 1С;
сайти підприємств, які задіяні у забезпеченні взуттям армії агресора;
Rutube;
ресурси надавачів цифрового підпису в рф;
російський магазин додатків "NashStore";
онлайн банкінг рф;
RuStore;
ресурси страхових компаній рф;
вебресурси інтернет-провайдерів держави-окупанта;
сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства
росії;
онлайн частина сервісу "Мои Документы";
судові інформаційні системи;
онлайн-ресурси ВНЗ;
сайти та системи логістики транспортних перевезень рф;
сайти рашистських кінотеатрів;
оператор телекомунікаційних послуг "Beeline";
ресурси МЗС рф;
сайти воєнторгів та магазинів дронів.

Крім волонтерів ІТ-армії, боротьбу в кіберпросторі ведуть і інші об'єднання
ІТ-спеціалістів. В травні хакерська група Anonymous повідомила, що оголосила
кібервійну російському хакерському угрупуванню Killnet. “Колектив Anonymous
офіційно веде кібервійну проти російської хакерської групи Killnet”, — написали
в твіттер-акаунті Anonymous. У Anonymous додали, що вже зламали та
оприлюднили список електронних листів і паролів, які використовували
71

https://t.me/zedigital/1114
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прокремлівські хакери Killnet, щоб дискредитувати їх та перешкодити їхній
діяльності.72
Також, в червні платформу для онлайн-перегляду телеканалів Всеросійської
державної телевізійної і радіомовної компанії “Смотрим” зламали хакери.
Протягом деякого часу на сайті була заглушка з написами “Зупиніть війну!”,
“Путін знищує росіян та українців!” та фотографіями зруйнованих в Україні
будинків та постраждалих мирних жителів. При цьому в браузері назва вкладки
із сайтом змінилася на “Славі Україні!”.73


Блокування інформації платформами
інформації (соціальними мережами)

спільного

доступу

до

Під час звітного періоду було зафіксовано 7 повідомлень щодо блокування
інформації соціальними мережами, зокрема:
-

чотири повідомлення про блокування українського контенту:
1) соціальна мережа Facebook видалила публікацію Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової про статеві
злочини російських загарбників у Харківській області від 19.05.2022 р.;74
2) соцмережа Facebook заблокувала допис української письменниці Марії
Матіос про заступника командира полку “Азов” Святослава Калину
(Паламаря) за “порушення стандартів спільноти щодо небезпечних осіб
та організацій”;75
3) Facebook видалив сторінку 5 каналу. Офіційна причина від компанії
Meta, якій і належить соцмережа - “ворожі висловлювання”;76
4) через масові скарги на контент про порушення авторських прав на
платформі YouTube була припинена пряма трансляція російськомовного
марафону "FreeДом".77
-

одне повідомлення про блокування російського контенту:
1) YouTube на вимогу Служби безпеки України заблокував 442
проросійських канали з аудиторією понад 15 мільйонів підписників. Про
це повідомила СБУ. Серед заблокованих YouTube-каналів: Россия,
Первый, Звезда, RT, Соловьев LIVE, Маргарита Симоньян та інші. Також
передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в
Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.78
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-

два повідомлення про блокування інформації платформами спільного
доступу до інформації у зв'язку із порушенням політик щодо поширення
дезінформації:
1) Ютуб видалив понад 70 тисяч відеороликів і 9 тисяч каналів, які
поширювали неправдиву інформацію про війну в Україні та порушували
правила щодо контенту. Зокрема, правила, що забороняють
заперечувати військове вторгнення рф в Україну або применшувати його
важливість; 79
2) TikTok видалив 41 191 відео, що пов’язані з війною в Україні. 87% цих
роликів порушували політику платформи щодо дезінформації.80

Всього, у звітний період зафіксовано 123 735 випадки блокування
інформації платформами спільного доступу до інформації (соціальними
мережами).
Таким чином, у звітний період зафіксовано наступні випадки
блокувань веб-ресурсів або інформації на веб-ресурсах:
-

здійснювались та продовжували діяти у звітному періоді позасудові
блокування веб-ресурсів або інформації на веб-ресурсах:
продовжують діяти 854 блокування веб-ресурсів за ініціативи НЦУ;
за ініціативи СБУ відбулось 5,5 тисяч блокувань акаунтів та нейтралізація
понад 10 ботоферм, що мали більше ніж 100 тисяч фейкових акаунтів;
українські ІТ-волонтери заблокували або ускладнили роботу 3446
російських веб-ресурсів;
відбулось 123 735 блокувань інформації платформами спільного доступу
до інформації (соціальними мережами);
відбулось 16 блокувань українських вебсайтів органами влади державиокупанта на своїй території.

Аналіз вищезазначеної інформації, в більшості випадків, свідчить про
потенційну загрозу цифровим правам людини. В першу чергу, це пов'язано з
тим, що всупереч нормам національного законодавства, яке передбачає тільки
судовий порядок, блокування здійснюються в позасудовому. Навіть,
враховуючи той факт, що державні органи на період дії воєнного стану мають
повноваження регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних
мереж та/або послуг, порядок такого регулювання та його межі, наразі,
законодавством не визначено. По-друге, крім критерію “передбачено законом”,
практика ЄСПЛ вимагає, щоб обмеження переслідувало “легітимну мету” та було
“необхідним у демократичному суспільстві”. На момент написання даного звіту,
немає можливості в повній мірі проаналізувати зазначені вимоги Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод в контексті вищезазначених
блокувань. Більшість повідомлень про факти обмежень, які були виявлені
спеціалістами з моніторингу, містили лише загальну статистику без переліку чи
79
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посилань на самі ресурси, що було заблоковано. У випадках, коли ресурси
ідентифіковано - до них вже обмежено доступ, що, в свою чергу, також,
унеможливлює аналіз їх контенту.

ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ
Як і в перші місяці широкомасштабного вторгнення, так і в травні-липні
2022 року, незважаючи на війну і спроби ворога залишити деякі населені
пункти без інтернету, постачальники інтернету разом з Національним центром
оперативно-технічного
управління
мережами
телекомунікацій
при
Держспецзвʼязку,
який
здійснює
оперативно-технічне
управління
електронними
комунікаційними
мережами,
продовжували
швидко
відновлювати доступ до всесвітньої мережі.
Аналіз інформації, яка була опублікована НЦУ щодо пошкодження мереж,
через які відбувалися відключення інтернету чи погіршення швидкості,
свідчить про те, що в період з 01 травня по 31 липня 2022 року проблеми з
постачанням
інтернету,
періодично,
виникали
в
15
областях:
Дніпропетровській, Донецькій Запорізькій, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,
Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській. В інших областях проблем з
роботою інтернет-мережі не виникало.
В травні 2022 року активно продовжувалось відновлення постачання
інтернету в тих населених пунктах, які було звільнено від окупації. Особливу
роль у відновленні доступу до інтернету на Київщині продовжував відігравати
сервіс супутникового зв’язку Starlink.81
На окупованих територіях ворог блокував доступ до українських ресурсів і
30 травня 2022 року жителі Херсонської області залишилися без українського
мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити
національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.82 В
цей же день без українського мобільного зв'язку залишились міста Бердянськ та
Мелітополь.83
Окрім, блокування доступу до української інтернет-мережі, з 5 липня
росіяни заблокували на Херсонщині та окупованій частині Запорізької області
доступ до пошукової системи google, платформ спільного доступу до інформації
youtube, facebook, twitter, instagram та месенджера viber. 84

81

https://cip.gov.ua/ua/news/operativna-informaciya-derzhspeczv-yazku-pro-robotu-mobilnogo-zv-yazkuinternetu-ta-cifrovogo-telebachennya-v-ukrayini-stanom-na-18-00-3-travnya-2022-roku
82
https://cip.gov.ua/ua/news/rosiiski-okupanti-vidklyuchili-zv-yazok-na-pivdni-ukrayini
83
https://suspilne.media/245018-v-okupovanih-melitopoli-ta-berdansku-vidsutnij-ukrainskij-mobilnij-zvazok/
84
http://ukr.radio/news.html?newsID=99073

20

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ
У період із 01 травня по 31 липня 2022 р. парламент продовжив приймати
закони щодо протидії російській пропаганді та іншим проявам агресії державиокупанта проти України. Серед них два, які спрямовано на боротьбу з
російським інформаційним впливом і які можуть мати безпосередній вплив на
цифрові права людини:
1) 05 травня 2022 року прийнято Закон України “Про внесення змін до Закону
України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності
організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж
та/або послуг в умовах воєнного стану”, який набув чинності 27 травня
2022 року.85
Основною новелою цього закону є надання Національному центру
оперативно-технічного
управління
електронними
комунікаційними
мережами повноважень щодо видання в умовах надзвичайного або
воєнного стану обов'язкових для виконання розпоряджень постачальникам
електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
У
разі
невиконання
окремими
постачальниками
електронних
комунікаційних мереж та/або послуг розпоряджень національного центру
оперативно-технічного
управління
електронними
комунікаційними
мережами України такі постачальники будуть позбавлені можливості
здійснювати діяльність у сфері електронних комунікацій відповідним
рішенням регуляторного органу. Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку, отримала право виключати з
реєстру операторів та усувати з ринку на рік операторів, які не виконують
розпорядження НЦУ.
Прийняття вищезазначених змін викликане необхідністю законодавчо
врегулювати процедуру вжиття заходів по відношенню до тих
постачальників, які не виконували розпорядження НЦУ і до них були вжито
такі заходи. Мова йде про виключення із реєстру операторів ТОВ “Нетасіст”
та ТОВ “Нетассіст”. Причина полягала в невиконанні зазначеними
підприємствами розпоряджень та вимог НЦУ під час воєнного стану.
Зокрема, тих, що стосуються безпеки електронних комунікаційних мереж і
послуг щодо блокування ворожих доменів в Україні.
2) 22 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України № 2265-ІХ “Про
заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму,
збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України,
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символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного
режиму в Україну”, який набув чинності 12 червня 2022 року.86
Законодавці визначили декілька типів інформації, поширення якої
вважатиметься пропагандою російського режиму, який описується як
нацистський та тоталітарний:
-

підтримка або виправдання злочинного характеру діяльності
Російської Федерації та її органів, що діють проти України;
публічне заперечення злочинного характеру збройної агресії
Російської Федерації проти України;
публічне використання символіки воєнного вторгнення російського
режиму в Україну;
поширення продукції, що містить таку символіку, в Україні та за
кордоном.

Варто зазначити, що частина із цих заборон вже містилася у подібних
формулюваннях у змінах до Кримінального кодексу України та профільного
медійного законодавства, прийнятих у березні. Тож, змістовно новою для цього
закону є деталізація заборони на використання символіки вторгнення.
Цим Законом використання символіки російського воєнного вторгнення в
Україну визнається окремим видом пропаганди російського нацистського
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як державитерориста проти України та вносяться зміни, зокрема, до Закону України “Про
боротьбу з тероризмом”. Згідно них пропаганда російського нацистського
тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як державитерориста проти України визнається терористичною діяльністю.
Кримінальна відповідальність за вчинення терористичного акту та іншої
терористичної діяльності настає за правовими підставами, викладеними у низці
статей розділу IX КК України “Кримінальні правопорушення проти громадської
безпеки”. Поруч з цим, стаття 436-2 КК України встановлює спеціальну
відповідальність за “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення
збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників”.
Отже, прийняття Закону № 2265-IX, який включив використання певних
символів, поширення іншого забороненого ним та іншими, попередніми
законами контенту до терористичної діяльності може призвести до колізій і
формування суперечливої практики засудження осіб.
За таких умов необхідно ретельно стежити за судовою практикою щодо
притягнення осіб до відповідальності за використання символіки російського
вторгнення.
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СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з широкомасштабним
вторгненням росії та необхідність захисту суверенітету і територіальної
цілісності обумовили внесення змін до законодавства України в багатьох
сферах, в тому числі й у інформаційній.
Зокрема, в травні-липні продовжував діяти правовий режим воєнного
стану, який було введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 р.
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”87 та затверджено Законом
України № 2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про
введення воєнного стану в Україні”. Протягом березня–травня 2022 р. строк дії
правового режиму воєнного стану тричі продовжувався і нині він діятиме до 23
серпня 2022 р. Зазначеним Указом передбачена можливість обмеження ряду
фундаментальних прав людини, зокрема, право на свободу думки і слова, на
вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Також, продовжували дію нормативно-правові акти, більшість з яких було
запроваджено в березні 2022 року на період дії правового режиму воєнного
стану і які мають безпосередній вплив на свободу вираження поглядів. Серед
них:
1) Закон України “Про правовий режим воєнного стану”,88 на підставі якого
військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх
утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
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.
2) Наказ 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” (далі – Наказ), яким окреслено перелік забороненої до
поширення інформації.
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Також, в березні 2022 року, Кримінальний кодекс України було доповнено
новими статтями (ст.ст. 111-1, 114-2, 435 1, 436-2), практика застосування яких
має безпосередній вплив на свободу вираження поглядів.
-

В травні-липні 2022 року судами було ухвалено перші судові рішення за
цими статтями КК України:
1. За ч.1. ст.111-1 КК України, яка передбачає відповідальність за
заперечення громадянином України здійснення 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 держави-агресора, до співпраці з державоюагресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією
держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету
України на тимчасово окуповані території України) - було ухвалено 12
(дванадцять) судових рішень - 9 (девять) вироків із покаранням у
вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю строком від десяти до одинадцяти років, (один) вирок із
покаранням у вигляді штрафу у розмірі сто сімдесят сім неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, що становить 3009 грн. 00 коп., який був
призначений із застосуванням ст.69 КК України89 та 3 (три) ухвали про
застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту або
тримання під вартою;
2. За ч.6. ст.111-1 КК України, яка передбачає відповідальність за організацію
та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної
діяльності 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, за відсутності ознак
державної зради, активна участь у таких заходах) судами було винесено 2
ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою;
3. За ч. 1 ст. 114-2 КК України, яка передбачає відповідальність за поширення
інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових
припасів в Україну, у тому числі про їх переміщення територією України,
якщо така інформація не розміщувалася (не поширювалася) у відкритому
доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони
України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи
Службою безпеки України або в офіційних джерелах країн-партнерів,
вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану - було винесено один
вирок та призначено покаранням у вигляді трьох років позбавлення волі,
від відбування якого було звільнено на підставі ст. 75 Кримінального кодексу
України, у зв'язку із затвердженням угоди про примирення та встановлено
покарання з іспитовим строком на один рік;
4. За ч.2 ст.114-2 КК України, яка передбачає відповідальність за поширення
інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України
89
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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 Збройних Сил
України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими
державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного
стану) було ухвалено 18 судових рішень - 5 (п’ять) вироків із покаранням у
вигляді п'яти років позбавлення волі та звільнення від відбування покарання
з іспитовим строком один рік на підставі ст. 75 Кримінального кодексу
України, у зв'язку із затвердженням угоди про примирення та 13 ухвал про
застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або
домашнього арешту;
5. За ч. 3 ст. 114-2 КК України, яка передбачає відповідальність за дії,
передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за
попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою
надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти
України, або її представникам, або іншим незаконним збройним
формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, за відсутності
ознак державної зради або шпигунства) - було прийнято 6 (шість) ухвал:
пять - про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
та одна у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги;
6. За ч.1 ст.436-2 КК України, яка передбачає відповідальність за
виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії
Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі
шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України
як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання
правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України,
а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської
Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних
формувань Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних
формувань,
озброєних
банд
та
груп
найманців,
створених,
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а
також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку
складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за
управління тимчасово окупованими територіями України, та представників
підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які
узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих
територіях України) - судами було винесено 4 (чотири) вироки: три з яких
із покаранням у вигляді позбавленя волі від трьох до чотирьох років та із
звільненням від відбування покарання з іспитовим строком від одного до
чотирьох років та один вирок один вирок із покаранням у вигляді позбавлені
волі на три роки, без звільнення від відбування покарання та з
призначенням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
7. За ч.2 ст. 436 2 КК України, яка передбачає відповідальність за
виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування,
визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації
проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення
збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього
громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною,
заперечення тимчасової окупації частини території України, а також
-
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глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації
проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань
Російської Федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань,
озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих
та фінансованих Російською Федерацією, а також представників
окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні
органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово
окупованими територіями України, та представників підконтрольних
Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання
владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, - судами
було винесено 53 (пятдесят три) судових рішення:
- 41 вирок із покаранням від одного до п'яти років позбавлення волі та
звільнення від відбування покарання з іспитовим строком від одного до
трьох років.
- 2 вироки із покаранням у вигляді позбавлення волі терміном на один рік
без звільнення від відбування покарання;
- 1 (один) вирок із покаранням за сукупністю злочинів: за ч. 1 ст. 436-2 КК
України у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі; за ч. 2 ст. 109 КК
України у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70
КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначеним покаранням у
виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки, без звільнення від відбування

покарання;
- 9 ухвал про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під
вартою або домашнього арешту.
8. За ч.3 ст.4362 КК України, яка містить відповідальність за дії, передбачені
частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, або
вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів
масової інформації), - судами було ухвалено 14 судових рішень: 4 (чотири)
вироки із покаранням у вигляді п'яти років позбавлення волі та звільнення
від відбування покарання з іспитовим строком два роки на підставі ст.75
Кримінального кодексу України, у зв'язку із затвердженням угоди про
примирення та 10 ухвал про застосування запобіжних заходів у вигляді
тримання під вартою, домашнього арешту та про застосування запобіжного
заходу у вигляді особистого зобов'язання утримуватись від користування
соціальною мережею “Однокласники”, як зі свого існуючого аккаунту так і з
новостворених акаунтів.
9. За ч. 1 ст. 435 1 КК України, яка передбачає відповідальність за образу
честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи
пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім’ї) - було
ухвалено 1 (один) вирок із покаранням у вигляді трьох років позбавлення
волі та звільнення від відбування покарання з іспитовим строком два роки
на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, у зв'язку із
затвердженням угоди про примирення.
-

-

Крім ухвалення вироків за новими статтями Кримінального кодексу України,
протягом звітного періоду судами було ухвалено досить велику кількість рішень,
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щодо притягнення до відповідальності за статтями 109, 110, 111, 436, 436-1 КК
України. Зазначена практика також має вплив на цифрові права людини.
1) За ч. 2 ст. 109 КК України, яка передбачає відповідальність за публічні
заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із
закликами до вчинення таких дій) було винесено 19 (дев'ятнадцять)
судових рішень:
- 14 вироків із покаранням у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти
років та звільнення від відбування покарання з іспитовим строком від
одного до трьох років на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України;
- 2 (два) вироки із покаранням у вигляді позбавлення волі двох до трьох
років без звільнення від відбування покарання;
- 3 ухвали про про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під
вартою або особистого зобов'язання.
2) За ч. 1 ст. 110 КК України, яка передбачає відповідальність за умисні дії,
вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на
порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні
заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дійбуло винесено 15 судових рішень:
- 12 вироків із покаранням у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти
років та звільнення від відбування покарання з іспитовим строком від
одного до трьох років на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України;
- 2 вироки із покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років
без звільнення від відбування покарання;
- 1 (одна) ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді
домашнього арешту.
3) За ч. 2 ст. 110 КК України, яка передбачає відповідальність за ті самі дії,
як і в частині першій статті 110 КК, але якщо їх вчинено особою, яка є
представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою
осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі було ухвалено 5 судових рішень:
- 1 (один) вирок про призначення покарання у вигляді позбавлення волі на
строк 5 років без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України, було
звільнено від відбування призначеного покарання, встановивши
іспитовий строк в 3 (три) роки;
- 3 вироки із покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до
семи) років без конфіскації майна, без звільнення від відбування
призначеного покарання.
- 1 ухвала про надання дозволу на здійснення спеціального досудового
розслідування;
4) За ч. 1 ст. 111 КК України, яка передбачає відповідальність за державну
зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду
суверенітетові,
територіальній
цілісності
та
недоторканності,
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство,
надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України - було винесено
одну ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під
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вартою. В тексті ухвали не визначено інформацію, поширення якої стало
підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності, що не
дає можливості оцінити зміст поширеної інформації та пропорційність
вжитих до особи заходів.
5) За ч.2 ст.111 КК України, яка передбачає відповідальність за державну
зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду
суверенітетові,
територіальній
цілісності
та
недоторканності,
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство,
надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах
воєнного стану - було винесено дві ухвали про застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою. В тексті однієї ухвали не визначено
інформацію, поширення якої стало підставою для притягнення особи до
кримінальної відповідальності, що не дає можливості оцінити зміст
поширеної інформації та пропорційність вжитих до особи заходів.
6) За ст.436 КК України, яка передбачає відповідальність за публічні заклики
до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також
виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх
розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів) було винесено один
вирок з покаранням у вигляді позбавлення волі на три роки, без звільнення
від відбування призначеного покарання.
7) За ч. 1 ст. 436-1 КК України, яка передбачає відповідальність за
виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та
пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів - було винесено один вирок з покаранням у вигляді
позбавлення волі на три роки, на підставі ст. 75 КК України особу було
звільнено від відбування призначеного покарання, встановлено іспитовий
строк в 1 (один) рік.
Загалом за звітний період було судами було прийнято 155 рішень за
статтями Кримінального кодексу України, практика застосування яких має
безпосередній вплив на свободу вираження поглядів в інтернеті. Це пов'язано з
тим, що поширення інформації, яке стало підставою для застосування
кримінальної відповідальності у всіх проаналізованих судових рішеннях,
відбувалось в мережі Інтернет. В більшості випадків таке поширення
відбувалось на платформах спільного доступу до інформації Фейсбук, ТікТок,
Однокласники, Вконтакте та мессенджерах Телеграм, Вайбер, Вотсап, тощо.
Варто зазначити, що в даних рішеннях, досить часто мова йде про
розповсюдження інформації шляхом репосту із написанням власних коментарів
або шляхом поставлення “лайку” або “вважає класним”, а не поширення
самостійно виготовлених матеріалів.
Під час аналізу вироків за частиною першою та другою статті 111-1 КК
України України було виявлено, що цими частинами передбачено лише один
безальтернативний вид покарання, який за своєю правовою природою є
факультативним в інших складах злочинів - “позбавлення права обіймати певні
посади або займатись певною діяльністю на строк від 10 до 15 років”. У частині
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другій передбачено, як додаткове покарання - конфіскацію майна. Такі
конструкції норм Кримінального кодексу виглядають нелогічно і в практиці
призводять до ситуацій, коли суд позбавляє права обіймати певні посади
непрацюючих або пенсіонерів. Тобто осіб, які в силу своїх соціальних статусів
не несуть реального покарання за вчинені злочини.
Окремо хотілось би звернути увагу та той факт, що відповідно до
проаналізованих вироків лише 7 осіб, яких було визнано винними у вчинені
злочинів понесли реальне покарання. Більшість же, від відбування покарання
було звільнено на підставі статті 75 КК України (обвинувачені в переважній
більшості визнавали свою провину).
Аналіз вироків, за якими було призначено покарання у вигляді позбавлення
волі без звільнення від відбування покарання, дозволяє зробити висновки про
існування проблеми неоднакового правозастосування - коли при аналогічних
фабулах застосовується різна кваліфікація та суттєво різні санкції. Зокрема, цю
ситуацію ілюструє порівняння вироків, які були винесено за наступними
справами:
1) Справа № 522/7892/22, яку було розглянуто Приморським районним
судом м. Одеса, і в якій громадянку України було визнано винною у
вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.110, ч. 2 ст.
109, ч. 2 ст. 436-2 КК України, та призначено їй покарання за: ч. 1 ст. 110
КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки без
конфіскації майна; ч.2 ст.109 КК України у виді у виді позбавлення волі
строком на 2 (два) роки без конфіскації майна; ч. 2 ст. 436-2 КК України
у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки без конфіскації майна. На
підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання
більш суворим остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі
строком на 3 (три) роки без конфіскації майна. Обвинувачена
здійснювала розповсюдження шляхом опублікування у адміністрованому
нею телеграм каналі, публікації “Русская Одесская Республика. Одесса!
Жители городов Новороссии берите в руки оружие и боритесь за свою
свободу если вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из под
кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева . Совместными
усилиями мы присоединимся к Российской Федерации!!! Этот геноцид не
прекратится без нашего участия. Хватит бездействовать! Пришло
время показать фашисткой хунте, что русский человек достроен дать
отпор. Нужно выжечь укро-фашистов с нашей земли! Будем сражаться
с ними их же методами! За нами правда - мы сильнее!» та графічним
зображенням т.зв. «прапору та гербу Одеської республіки» та інші
публікації схожого змісту.
Той же, Приморський районний суд м. Одеси у справі №
522/8268/22 визнав винним у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110 КК України, та призначив
покарання за ч. 2 ст. 109 КК України - у виді позбавлення волі строком на
3 (три) роки без конфіскації майна; за ч. 1 ст. 110 КК України - у виді
позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна. На
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підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання
більш суворим, остаточно визначено покарання у виді 5 (п`яти) років
позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України
звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим
строком 3 (три) роки. В свою чергу, обвинувачений здійснив
розповсюдження публікації з наступним змістом: «Одесса ! Жители
городов Новороссии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу если
вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из под кровавой,
лживо, коррумпированной власти Киева. Совместными усилиями мы
присоединимся к Российской Федерации!!! Этот геноцид не прекратится
без нашего участия. Хватит Бездействовать! Пришло время показать
фашистской хунте, что русский человек достоин дать отпор. Нужно
выжечь укро-фашистов с нашей земли! Будем сражаться с ними их же
методами! За нами правда - мы сильнее!!».
2) Справа № 188/438/22, яка була розглянута Петропавлівським районним
судом Дніпропетровської області та на підставі розгляду якої громадянина
України було визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.
436-2 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі
строком на один рік.90 Він неодноразово поширював в соціальній мережі
Однокласники матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання
правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти
України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії -Російської
Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту,
виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової
окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які
здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.
Прикладом матеріалів, які були поширені є наступне: поширення посту
спільноти «Юго-Запад России», в якому знаходилась фотосвітлина типу
«Jpeg», на якій зображений Ведмідь з георгіївською стрічкою та надписом
«Vсем Zдрасьте» з виділенням літер «V» та «Z», що використовуються
окупаційними військами РФ для позначення військової техніки та
військових, які проводять бойові дії на території України.
Варто зазначити, що поширення аналогічних матеріалів відбувалось
і в багатьох інших випадках і кількома прикладами поширення таких
публікацій є вироки: Приморського районного суду м. Одеси по справі №
522/6420/2291, Подільського районного суду міста Києва по справі №
758/3121/2292, в яких також було визнано винними осіб за поширення
маиеріалів, що містять виправдовуванням, визнанням правомірною,
запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, а
також глорифікацією її учасників, та призначено покарання у виді 5
(п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі
ст. 75 КК України звільнено, від відбування покарання з іспитовим
строком на 3 (три) роки.
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Крім правозастосовчих проблем, під час моніторингу було виявлено факти,
які свідчать про можливе порушення цифрових прав та полягають в
наступному:
У 42 ухвалених рішеннях не визначено інформацію, поширення якої стало
підставою для притягнення особи до кримінальної відповідальності, що не дає
можливості оцінити зміст поширеної інформації та пропорційність
застосування до особи заходів або санкцій.
Прикладом такого рішення може бути вирок, ухвалений
КиєвоСвятошинським районним судом Київської області у справі № 369/3115/22, в
якому наступним чином описано кримінальне правопорушення:93 “Під час дії
воєнного стану 23.03.2022 року громадянин України ОСОБА_1, перебуваючи за
місцем проживання: АДРЕСА_1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер
своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх
настання, в порушення вимог ст. ст. 1, 2, 65, 68 Конституції України, з метою
ослаблення національних інтересів України, сприяння російській федерації та її
представникам у порушенні суверенітету України та тимчасовій окупації
України, створення в суспільстві думки про виправданість та легітимність дій
представників влади і службових осіб збройних сил російської федерації щодо
вторгнення та окупації території суверенної держави України, розмістив на
своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» дописи, що закликають до
підтримки рішень та дій держави агресора, збройних формувань, окупаційної
адміністрації держави-агресора.
Зокрема, ОСОБА_1 , будучи зареєстрованим користувачем соціальної
мережі «Фейсбук» з нік-неймом «ОСОБА_2 », в мережі Інтернет та особистих
месенджерах, з метою спонукання громадян України до виконання рішень
окупаційної адміністрації держави-агресора, поширив ряд постів, які
спрямовані до невизначеного кола осіб та публічно закликають до підтримки
рішень та дій держави-агресора, збройних формувань, окупаційної
адміністрації держави-агресора, серед яких інформаційний пост щодо
контактних даних терористичних організацій ДНР, які нібито здійснюють
евакуацію осіб з так-званих визволених територій України”.
Варто зазначити, що приховування від громадськості обставин справи не
дає можливості зрозуміти суть правопорушення, встановленого судом, а також
мотиви суду при ухваленні рішення. Відтак, публікація подібних неповних
текстів судових рішень із приховуванням значної частини інформації, важливої
для громадського контролю, має ознаки порушення принципу гласності та
публічності судових процесів та, зокрема, публічності судових рішень, а також
права громадян на інформацію про діяльність судової влади.
26 рішень, в яких не міститься інших способів аналізу поширеної
інформації судом, крім посилань на висновки експертів-лінгвістів. В таких
рішеннях вбачається ризик того, що судова практика є, насправді, повним
відтворенням позиції і практикою відповідних судових експертів. Прикладом
93
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такого рішення може бути вирок, ухвалений Кіровським районним судом м.
Кіровограда по справі № № 404/2190/2294.
19 рішень, в яких поєднується, як відсутність інформації, поширення якої
стало підставою для притягнення до кримінальної відповідальності так і
відсутність власної оцінки судом її змісту з виключно посиланнями на висновки
експертів-лінгвістів. Прикладом такого судового рішення є вирок ухвалений
Калинівським районним судом Вінницької області у справі № 132/969/22.95
Також, під час моніторингу було виявлено 7 (сім) судових рішень у
цивільних справах, які містять порушення цифрових прав людини у вигляді
непропорційного обмеження права на свободу вираження поглядів:
Одночасне застосування таких способів правового захисту, як спростування
та видалення спірних відомостей без обґрунтування необхідності в цьому;
невмотивованість рішень про видалення спірної інформації, що порушує
європейські стандарти у галузі свободи слова.
Як зазначалось в попередніх звітах про результати моніторингу цифрових
прав, в Україні активно розвивається судова практика, відповідно до якої суди
зобов’язують не лише спростовувати ту чи іншу інформацію, визнану
недостовірною, але й видаляти спірні відомості. При цьому, такі судові рішення,
як правило, належним чином не мотивуються. Детальніше зазначену проблему
описано в аналітичному звіті “Судова практика у справах про поширення
інформації в інтернеті: тенденції та проблеми правозастосовної практики”96.
У травні-липні 2022 року під час моніторингу виявлено 4 (чотири) рішення
про спростування та видалення спірних відомостей без належного
обґрунтування необхідності в цьому, а саме:
1) рішення Господарського суду Волинської області за справою №
903/5/22;97
2) рішення Франківського районного суду м. Львова за справою №
465/2103/21;98
3) рішення Шевченківського районного суду м. Києва за справою №
761/1683/21;99
4) рішення Приморського районного суду м. Одеса за справою №
522/20636/21;100
Спростування оціночних суджень, невідповідність тексту спростування
змісту цього способу правового захисту.
94
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1) рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області у справі №
381/4603/21101.
Окремо варто зауважити, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень
продовжують з'являтися рішення у справах про захист честі, гідності і ділової
репутації, а також вироки судів в яких зміст спірної інформації прихований
позначками “ІНФОРМАЦІЯ No_”, що унеможливлює ознайомлення з
відомостями, щодо яких заявлено позовні вимоги (подано заяву про
встановлення фактів, що мають юридичне значення, постановлено вирок).
Прикладом такої практики є рішення Господарського суду м. Києва у справі за
№ 910/15278/21102 та рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області у справі за № 2/214/2696/22.103

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
Відповідно до пункту 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.
Негативна практика, яка була зафіксована в лютому-квітні 2022 року щодо
практики застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації” та
стосувалась відмови у наданні відповідей на запити, неоприлюднення
інформації на офіційних вебсайтах органів державної влади та обмеженням чи
повним припиненням доступу до інформації в публічних реєстрах, зменшилась
у звітний період, але все ще мала місце.


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 і
такі випадки продовжили відбуватись у травні-липні.
Під час моніторингу відповідей на запити, які були направлені за допомогою
веб ресурсу “Доступ до правди”104 за звітний період було виявлено 18 відповідей
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розпорядників інформації, в яких вони посилаються на дію правового режиму
воєнного стану, як на підставу для відстрочки. Зокрема, такі відмови були
надані наступними розпорядниками публічної інформації:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Офісом Президента України;105
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;106
Державним управлінням справами;107
Міністерством фінансів України;108
Офісом Генерального Прокурора;109
Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією;110
Запорізькою обласною державною адміністрацією;111
Департаментом соціальної політики Черкаської міської ради;112
Полтавською обласною військовою адміністрацією;113
Волинською обласною військовою адміністрацією;114
Полтавською обласною прокуратурою;115
Чернівецькою обласною прокуратурою;116
Івано-Франківською обласною прокуратурою;117
Рівненською обласною прокуратурою;118
Дніпропетровською обласною прокуратурою;119
Львівською обласною прокуратурою;120
Закарпатською обласною прокуратурою;121
Ватутінською міською радою.122

Низка державних органів опублікувала на своїх офіційних веб-сайтах
оголошення про відстрочку розгляду всіх запитів на публічну інформацію та
відновлення опрацювання запитів після стабілізації ситуації (наприклад,
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку),123а
інші повідомили про можливість такої відстрочки (наприклад, Міністерство
оборони України).124
Рада суддів України 25 березня 2022 р. ухвалила окреме рішення № 11
“Щодо обмеження доступу до публічної інформації” такого змісту:125

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 діяльності 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 відстрочку 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. 14-1 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 комендантської години тощо –
обставинами непереборної сили, вона одночасно містить застереження,
відповідно до якого обставини непереборної сили повинні об’єктивно
унеможливлювати виконання зобов’язань.
Отже, відстрочка 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
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діях розпорядників інформації, які посилаються
спостерігається зловживання цією нормою.

тільки

на

цей

факт,

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 Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022
р. № 263 “Деякі питання забезпечення функціонування інформаційнокомунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних
електронних реєстрів в умовах воєнного стану”126 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 органам виконавчої влади, державним і комунальним
підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери їх управління,
для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційнокомунікаційних 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,
під час дії правового режиму воєнного стану
зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та
електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.
Загалом під час моніторингу, з 01 травня по 31 липня 2022 р., було з’ясовано,
що у згаданий період продовжував бути обмеженим доступ до 19 публічних
електронних реєстрів, серед яких:
1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань.
2. Єдиний реєстр громадських формувань.
3. Реєстр громадських об’єднань.
4. Реєстр повідомлень суддів про втручання у здійснення правосуддя. На
сайті міститься повідомлення про тимчасове обмеження роботи реєстру.
5. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та
інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
6. Реєстр декларацій родинних зв’язків та доброчесності.
7. Державний реєстр атестованих судових експертів.
8. Реєстр методик проведення судових експертиз.
9. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі
про банкрутство.
10. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України.
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11. Реєстр суднозаходів.
12. Реєстр морських портів.
13. Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України.
14. Реєстр суб’єктів господарювання, що провадять свою господарську
діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких
регулюється НКРЕКП.
15. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій.
16. Єдиний державний реєстр операторів поштового зв’язку.
17. Реєстр виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України.
18. Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту
етилового.
19. Реєстр альтернативних видів палива.
Єдиним реєстром, до якого було відновлено доступ у звітний період є Єдиний
державний реєстр судових рішень (обмежено в період з 24 лютого по 20 червня
2022 року).
Закриття деяких реєстрів порталу відкритих даних і публічних реєстрів не
виглядає пропорційним 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.
Окрім закриття реєстрів, ненадання публічної інформації за запитами,
негативна динаміка прослідковувалась і в частині зобов’язань розпорядників
публічної інформації щодо її оприлюднення. Незважаючи на вимогу Закону
України “Про доступ до публічної інформації” щодо невідкладного
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.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
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,
Міністерство
цифрової
трансформації
продовжувало
вдосконалювати функціональні можливості сервісу електронних послуг “Дія”. В
травні-липні в Дії з'явилися дві додаткові функції, за допомогою яких можна:
1) отримати довідку внутрішньо переміщеної особи;127
2) отримати витяг про місце проживання.128
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Також, під час моніторингу у звітний період було виявлено інформацію про
два застосунки, які з’явилися: новий мобільний додаток Lepta (сервіс, який
дозволяє швидко та ефективно об’єднувати усіх небайдужих українців для
адресної підтримки тих, хто справді потребує допомоги)129 та Розмінування
України (за допомогою, якого кожна особа, може повідомити про знайдений
вибухонебезпечний предмет). Обидва застосунки оприлюднили політики
конфіденційності, які містять інформацію про місцезнаходження персональних
даних, які збирають дані застосунки. Однак, в політиці конфіденційності
додатку Розмінування України міститься інформація про те, що застосунок
передає дані до ДСНС. У зв’язку з цим постає питання про спосіб передачі
персональних даних та захищеність та надійність каналів передачі даних.
Експерти звертають увагу на відсутність інформації розробника застосунку з
цього приводу.
Окрім застосунків, у зазначений період було створено три чат-боти для
інформаційної допомоги на період воєнного стану. Це чат-боти у телеграмі:
1) два нових чат-боти, які запустила СБУ. Перший чат-бот Знайди зрадника
t.me/Traitor_Search_bot, за допомогою якого можна
надіслати
інформацію про інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу
інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку
загарбників. Надання інформації відбувається шляхом завантаження
скрінів із соціальних мереж таких як: Ютуб, Тікток, Інстаграм, Телеграм.
Другий чат-бот Стоп мародер t.me/stop_marauder_ua_bot призначений
для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час
війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті:
stopmarauder.com.ua;
2) спеціальний чат-бот @tviyDimKharkivBot, за допомогою якого жителі
Харкова, які виїхали з міста через постійні обстріли військових РФ,
зможуть дізнатися про стан свого житла;
3) новий бот у Telegram від Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України — SSSCIP (@dsszziSupportBot), в якому можна
дізнатися інформацію щодо зв'язку, телекомунікацій, кіберзахисту. Тут
зібрані усі поради та рекомендації Служби.
Варто зазначити, що зазначені застосунки окрім допомоги у вирішенні
певних питань, пов’язаних із війною, потенційно несуть у собі ризики
порушення прав користувачів на захист їхніх персональних даних. Відповідно,
існує потреба у посиленні контролю за дотриманням ними вимог Закону
України “Про захист персональних даних”.
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