
 

 

 

 

 

24 лютого 2022 р. відбулося широкомасштабне вторгнення російськоі ̈ 
федерації в Україну. Цього ж дня Указом Президента Украі ̈ни на всій території 
нашої держави було введено воєнний стан. 

 

Вторгнення торкнулося не лише українських міст, сіл і селищ, а и ̆ 
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 із украі ̈нськими 
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 чотирьох звітів “Війна у 
цифровому вимірі та права людини”, які охопили період з 24 лютого 2022 року 
по 30 вересня 2022 року та представлені на сайті ГО “Платформа прав 
людини”1 продовжує збирати і аналізувати через призму прав людини факти 
про події у кіберпросторі під час війни.  

 

 

 

 

  

                                                             

1 https://www.ppl.org.ua/monitoring/monitoring-cifrovix-prav 
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          Під час моніторингу подій, що відбувались у сфері цифрових прав у         

жовтні 2022 року, було виявлено наступні проблеми: 

1) 65 048 304 кібератак було здійснено на державний сектор в жовтні 

2022 року, що в два з половиною рази більше ніж у вересні 2022 

року (25 165 386). Про це повідомила Державна служба спеціального 

зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) у відповідь 
на запит ГО “Платформа прав людини” (далі - ППЛ). У відкритих джерелах 

було зафіксовано тільки одне повідомлення про кібератаку на віртуальний 

Monobank. 

2) 1 012 392 фішинг атак, про які повідомила Держспецзв'язку і які були 
здійснені на державний сектор (у вересні 2022  було здійснено, практично, 

таку ж кількість фішинг атак на державний сектор - 1 060 940). Також, 

інтернет-змі повідомляли про фішинг атаки на акаунти в Instagram2 та 

розсилку шкідливих повідомлень в Telegram.3 

3) 114 випадків поширення дезінформації шляхом розповсюдження 

неправдивих повідомлень. Основними темами дезінформаційних 

повідомлень  у жовтні були: погрози України використати проти росії 
“брудну бомбу”; заперечення росією факту постачання іранської зброї та 

її використання; атаки ЗСУ на Каховську ГЕС та масові удари по місту; 

втеча Зеленського за кордон; звинувачення зарубіжних партнерів України 

у наданні зброї; енергетична криза в ЄС; звинувачення української влади 

в геноциді проти російськомовних українців. 

4) У звітному періоді хакери використовували різні шахрайські схеми для 

викрадення інформації або коштів. Зокрема, у жовтні було виявлено 7 

шахрайських схем введення українців в оману. В умовах війни злочинці 

використовують нові способи та засоби для досягнення своїх цілей.  

5) Здійснювались та продовжували діяти позасудові блокування веб-

ресурсів або інформації на веб-ресурсах, зокрема: 

- продовжують діяти 854 блокування веб-ресурсів за ініціативи 

Національного центру оперативно-технічного управління 
мережами телекомунікацій (далі може бути - НЦУ) при 

Держспецзв’язку; 

- відбулось блокування 3 повідомлень платформами спільного доступу 

до інформації (соціальними мережами). 

6) Без можливості користуватись українським зв'язком та інтернетом 

продовжували залишатись мешканці окупованих територій - Херсонської 
                                                             

2 https://www.facebook.com/dslua/photos/a.1778694408840737/5648040275239445/ 

3 https://disinfo.detector.media/post/u-telehrami-rozpochalasia-fishynhova-ataka-tam-i-pro-tebe-ie-informatsiia 

 

https://www.facebook.com/dslua/photos/a.1778694408840737/5648040275239445/
https://disinfo.detector.media/post/u-telehrami-rozpochalasia-fishynhova-ataka-tam-i-pro-tebe-ie-informatsiia
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області, міст Бердянськ та Мелітополь. На окупованих територіях ворог 

заблокував доступ до українських ресурсів 30 травня 2022 року.4 

7) У жовтні 2022, в зв'язку із масовими ракетними атаками були зафіксовані 

перебої з доступністю мобільного інтернету у Хмельницькій, 
Львівській та Полтавській областях. А також у містах: Харків, Житомир, 

Київ. 

8) У жовтні 2022 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень було 

виявлено лише один вирок, щодо притягнення до кримінальної 
відповідальності за поширення забороненої інформації в інтернеті, 

на відміну від вересня 2022 року, в якому судами було ухвалено 73 

рішення та серпня 2022 року, в якому було 75 рішень за статтями ККУ, 
які передбачають відповідальність за поширення певних видів 

інформації. 

9) Відсутність у Єдиному державному реєстрі судових рішень за статтями 

ККУ, що передбачають відповідальність за поширення певних видів 

інформації, не свідчить про те, що в жовтні ніхто не здійснював  
поширення забороненої інформації в інтернеті. На жаль, розповсюдження 

інформації, яка, в більшості випадків, містить виправдовування збройної 

агресії рф проти України, продовжувало відбуватись і у звітний період. 
Правоохоронні органи викривали, затримували і проводили 

розслідування щодо осіб, які підтримували російську окупацію та 

виправдовували воєнні злочини в інтернеті. Загалом, в жовтні 2022 року 
під час моніторингу було виявлено 17 повідомлень про відкриття 

кримінальних проваджень за ст. 111-1, 114-2 та 436-2 КК.  

10) Було проаналізовано 212 запитів на отримання публічної інформації, які 

були направлено за допомогою вебресурсу “Доступ до правди”, 5 серед 
яких виявлено 4 неправомірні відмови у наданні інформації. 

Розпорядники відмовляли із посиланням на той факт, що запитувана 

інформація ними не створена, в той час, як вони зобов'язані створити таку 

інформацію (2 такі відмови). Продовжували посилатись на воєнний стан, 

як на обставину непереборної сили (2 відмови).  

11) У жовтні продовжував бути обмеженим доступ до 19 публічних 

електронних реєстрів. Існують сумніви щодо необхідності закриття 

низки реєстрів і  того наскільки такі дії є пропорційними та доцільними 
для досягнення мети – забезпечення захисту національної безпеки й 

оборони. 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. 

      

                                                             

4 https://suspilne.media/245018-v-okupovanih-melitopoli-ta-berdansku-vidsutnij-ukrainskij-mobilnij-zvazok/ 

5 https://dostup.pravda.com.ua 

https://reyestr.court.gov.ua/
https://reyestr.court.gov.ua/
https://suspilne.media/245018-v-okupovanih-melitopoli-ta-berdansku-vidsutnij-ukrainskij-mobilnij-zvazok/
https://dostup.pravda.com.ua/
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Детальніше із зібраною та систематизованою під час моніторингу 

інформацією можна ознайомитися далі 

 

         

У жовтні 2022 року ворожі хакери продовжували атакувати Україну і 

кількість кібератак на державний сектор, порівняно з вереснем 2022 року, 

збільшилась в два з половиною рази. Кіберфахівцями Служби безпеки України 

було встановлено, що переважна більшість російських атак мали на меті або 
знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих 

підприємств енергетичної та транспортної галузей. До організації і проведення 

таких диверсій причетні російські спецслужби та підконтрольні їм хакерські 
угруповання. В жовтні 2022 року було знешкоджено дві хакерських групи в 

Полтавській та Львівській областях, які діяли в інтересах рф.6 

За інформацією, яку Державна служба спеціального зв'язку та захисту 

інформації надала ППЛ у відповідь на запит, кількість кібератак, що були 
здійснені російськими кіберзловмисниками становить - 65 048 304 (у вересні 

2022 - 25 165 386). Всі кібератаки, про які повідомила Держспецзв'язку були 

здійснені на державний сектор, оскільки служба фіксує та здійснює протидію 
кібератакам через систему захищеного доступу державних органів до мережі 

інтернет.  

Під час своїх атак ворог використовував наступні способи втручання у 

мережі (перелік категорій кіберінцидентів відповідно до методів здійснення 

розроблений Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події 
України, яка функціонує в складі Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України - CERT-UA):7 

1) Сканування (збір інформації про системи або мережі) - 64 144 216 атак;   

2) Спроби експлуатації вразливості (спроби вторгнення з використанням 

вразливості у системі, компоненті чи мережі) - 683 792 випадків; 

3) Шкідливе підключення (спроби з’єднання від/до IP/URL - адреси, 
пов'язаної з відомим ШПЗ, наприклад C2C або ресурсом розповсюдження 

компонентів, пов’язаних із активністю певної бот-мережі) - 155 519 спроб; 

4) Спроби авторизації або входу в систему (спроба входу до служб або 

механізмів доступу, невдала спроба підбору автентифікаційних даних чи 

використання раніше скомпроментованих (вже неактуальних даних) -          

63 799 випадків;  

5) Атаки на відмови в обслуговуванні Dos/Doss (вплив на нормальне 

функціонування системи чи сервісу, що досягається направленням з 

                                                             

6 https://internetua.com/na-organi-vladi-ta-ob-yekti-infrastrukturi-ukrayini-zdisneno-maije-3-5-tisyacsi-kiberatak 

7 https://cert.gov.ua/recommendation/16904 

https://internetua.com/na-organi-vladi-ta-ob-yekti-infrastrukturi-ukrayini-zdisneno-maije-3-5-tisyacsi-kiberatak
https://cert.gov.ua/recommendation/16904
https://cert.gov.ua/recommendation/16904
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одного чи багатьох джерел до цільового ресурсу запитів для перенасичення 

пропускної здатності чи системних ресурсів) - 617 атак; 

6) Спам (надсилання небажаних повідомлень або великої кількості 

повідомлень) - 361 випадків. 

У свою чергу, із інформації отриманої шляхом моніторингу 
загальнодоступних джерел, нами було зафіксовано повідомлення про те, що у 

жовтні потужної Doss атаки зазнав віртуальний Monobank.8 Навантаження на 

систему банку перевищувало нормальне в 35 разів. 
 

 

 

Перелік категорій кіберінцидентів9 відносить фішинг до методів збору 

інформації зловмисниками, який відбувається за допомогою методів соціальної 

інженерії (масової розсилки електронною поштою, спрямованої на збір даних, 

яка може містити посилання на фішингові сайти). У жовтні 2022 року 
Державною служба спеціального зв'язку та захисту інформації було зафіксовано 

1 012 392 фішинг атак на державний сектор. Про це Держспецзв'язку 

повідомила у відповідь на запит ППЛ. 

Також, у жовтні Держспецзв’язку попереджала про розсилання шкідливих 
електронних листів від імені структур сектору безпеки і оборони. Фахівці 

Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-

UA10 21 жовтня виявили факт розповсюдження електронних листів, начебто від 
імені пресслужби Генштабу ЗСУ. У повідомленнях містилося посилання на 

завантаження “наказу”, перейшовши за яким, жертва потрапляла на сторінку 

із повідомленням про необхідність оновлення програмного забезпечення (PDF 
Reader). Натискання на кнопку “ЗАВАНТАЖЕННЯ” призводило до 

завантаження шкідливої програми RomCom.11 

У свою чергу, Службою безпеки України було зафіксовано фішингові 

розсилки електронних листів нібито від її імені, в яких зловмисники 

пропонували завантажити на фейковому сайті СБУ, нібито спеціалізовану 
програму для посилення кіберзахисту та знищення вірусів, розроблену 

Департаментом кібербезпеки СБУ. Ситуаційний центр Департаменту 

кібербезпеки СБУ не здійснював жодних розсилок щодо будь-якого програмного 

забезпечення.12  

 

                                                             

8 https://t.me/OGoMono/985 

9 https://cert.gov.ua/recommendation/16904  

10 https://cert.gov.ua/ 

11 https://t.me/dsszzi_official/4980 

12 https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zaklykaie-ne-skachuvaty-prohramy-iz-shakhraiskykh-rozsylok 

https://t.me/OGoMono/985
https://cert.gov.ua/recommendation/16904
https://cert.gov.ua/
https://t.me/dsszzi_official/4980
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zaklykaie-ne-skachuvaty-prohramy-iz-shakhraiskykh-rozsylok
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Окрім фішингових атак, що здійснювались на державний сектор, в 
жовтні 2022 року були зафіксовані повідомлення про те, що розсилки шкідливих 

повідомлень відбувались в соціальних мережах та месенджерах. 

Зокрема, Лабораторія цифрової безпеки повідомляла про фішинг в 

Instagram, 13  який відбувався наступним чином: зловмисники зламували 
акаунти користувачів, змінювали та чистили інформацію у ньому (ім’я, опис, 

пости тощо). З цього профілю здійснювали розсилку підписникам повідомлень, 

що, ніби, їх заблокують через порушення копірайту, та пропонували оскаржити 

рішення за посиланням. Посилання вело користувача на фішинговий сайт, де 
потрібно авторизуватися, ввівши логін та пароль від Instagram. Таким чином 

людина віддавала дані для входу в акаунт шахраям.  

Також, в телеграмі українці почали отримувати шкідливі повідомлення, в 

яких йшлося про бота, який нібито знаходить приховані дані та фотографії 
людей: “Там і про тебе є інформація. Подивись сам”. Натиснувши на зазначене 

повідомлення, користувач переходив за посиланням, а його аккаунт було 

зламано, а таке ж повідомлення автоматично надсилається п'ятьом його 

друзям.14 

 

 

         

В жовтні 2022 року, крім ракетних обстрілів, які здійснював ворог,  росія 

продовжувала вести масштабну інформаційну війну проти України, 

використовуючи для своїх цілей різноманітні інформаційні ресурси та 
залучаючи до цього величезну кількість людей. Метою російських 

кіберзлочинців продовжувало бути масштабне розповсюдження дезінформації 

не тільки на території росії та України, а по всьому світу. Американська 
розвідувальна компанія Nisos, яка спеціалізується на аналізі дезінформації та 

інших кіберзагроз, у своєму звіті,15 який вона опублікувала в жовтні 2022 року, 

повідомила про те, що росія поширює свої пропагандистські ролики на 18 
різних мовах – переважно англійською, іспанською, італійською та німецькою. 

Не дивлячись на численні санкції та заборони російських пропагандистських 

каналів як в Україні, так і у всьому світі, російська пропаганда постійно 

адаптується до зовнішніх умов, вона знаходить шляхи поширювати 
дезінформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, використовуючи 

Telegram, як платформу для розповсюдження маніпулятивних відео різними 

мовами світу в обхід державних блокувань.  

Ворог щоденно знаходив приводи для інформаційного терору та 
залякування. Під час даного моніторингу в звітний період було проаналізовано 

повідомлення про інформаційні загрози, які було виявлено Центром протидії 

                                                             

13 https://www.facebook.com/dslua/photos/a.1778694408840737/5648040275239445/ 

14 https://disinfo.detector.media/post/u-telehrami-rozpochalasia-fishynhova-ataka-tam-i-pro-tebe-ie-informatsiia 

15 https://www.nisos.com/blog/russia-today-info-militia-report/ 

https://www.facebook.com/dslua/photos/a.1778694408840737/5648040275239445/
https://disinfo.detector.media/post/u-telehrami-rozpochalasia-fishynhova-ataka-tam-i-pro-tebe-ie-informatsiia
https://www.nisos.com/blog/russia-today-info-militia-report/
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дезінформації (далі по тексту - ЦПД) і про які ЦПД повідомляв в своєму 

телеграм-каналі 16 , а також, проаналізовано повідомлення про поширення 

дезінформації з інших джерел. Загалом, за звітний період було зафіксовано 114 

випадків поширення дезінформації. 

Тематика дезінформаційних повідомлень, які російські пропагандисти 

створювали та поширювали у жовтні 2022 року часто повторювалась, та була 

такою ж як і в попередні місяці 2022 року. Частина - стосувалась подій, які 
відбувались в жовтні, і які ворог використовував для створення нових тем 

дезінформаційних повідомлень. Серед тем, які ворог продовжує  

використовувати в своїх фейкових повідомленнях з початку 

широкомасштабного вторгнення були наступні: 

 

1. Звинувачення зарубіжних партнерів України у наданні зброї. 

Найактивніше російські пропагандисти розповсюджували повідомлення 

із звинуваченнями на адресу іноземних держав у постачанні зброї. Зокрема, 

глава посольства рф у США а.антонов заявляв: “постачання США та їх 

союзниками військової продукції Києву посилюють небезпеку прямого 
військового зіткнення рф та країн Заходу”17, а також  керівник делегації рф на 

переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями 

к.гаврилов заявляв: “постачання зброї в Україну країнами ЄС і НАТО роблять їх 
співучасниками агресії проти рф, а також військових злочинів та 

терористичних актів, які вчиняє Київ”.18 Загалом, під час моніторингу було 

виявлено 16 подібних повідомлень, які використовував ворог. 

 

2. Енергетична криза в ЄС.  

Тема енергетичної кризи, яка, на думку, російських пропагандистів, 
неодмінно відбудеться в Європі, активно використовувалась для поширення у 

змі, соцмережах та месенджерах. Зокрема, керівник “Газпрому” о.міллер 

заявляв, що “Європа переживе зиму, але що буде із закачуванням  газу вже до 

зими 2023 та 2024 років? І тоді стає зрозуміло, що енергетична криза прийшла 
не на короткий період часу, а причини кризи мають системний характер”.19 

Прес-секретар президента рф д.пєсков заявляв, що ЄС відчуватиме негативні 

наслідки відмови від енергоресурсів з рф у найближчі 10-20 років: “загинається 
виробництво, настає деіндустріалізація, все це в перспективі наступних 10-20 

                                                             

16  Дезінформація - інформація, яка є неправдивою та навмисно створена, щоб завдати шкоди людині, соціальній 

групі, організації чи країні (Звіт Ради Європи «Інформаційне безладдя: на шляху до міждисциплінарного підходу до 

досліджень та вироблення політик»).# Кембриджський словник називає дезінформацію “неправдивою інформацією, 

яка поширюється з метою введення в оману людей”.  

17 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2785 

18 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2905 

19 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2858 

https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disinformation
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2785
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2905
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2858
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років матиме сумні наслідки для ЄС”. 20  Загалом, у жовтні 2022 було 
зафіксовано 11 повідомлень, які розповсюджувались та містили прогнози 

щодо неминучої енергетичної кризи в країнах ЄС. 

 

3. Звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення. 

Не припиняли російські пропагандисти розповсюджувати фейки, в яких 

лунали звинувачення українських військових у злочинах проти свого ж мирного 

населення. Згадувалась у цих повідомленнях Буча, Ірпінь, трагедія у 
Краматорську і Маріуполі. Серед таких звинувачень були наступні: постпред рф 

при ООН в.небензя заявляв: “за українськими нацистами тягнеться шлейф 

кривавих провокацій з Бучі, Ірпеня, звідки у квітні війська рф пішли в якості 
жесту доброї волі. А тепер ще і з Ізюму, де Київ спробував розіграти сценарій 

Бучі. Проте від чиїх рук насправді в Україні гинуть мирні жителі чудово 

відомо”.21 

ЗМІ рф повідомляли, що “на залізничному вокзалі у Краматорську, де у 
квітні сталася трагедія київський режим поставив пам’ятник людям, яких сам і 

вбив, зваливши провину на противника та вдавши, що всі докази його провини 

– це фейки. Таким чином, це – пам’ятник не загиблим громадянам, а 
безмежному лицемірству та підлості”, 22 а також, що “українські націоналісти із 

угруповання “Азов” зізналися, що неодноразово вбивали мирних жителів 

Маріуполя. Один з бойовиків, які перебували в ув’язненні, розповів, як у квітні 

розстріляв з гвинтівки чотирьох осіб “випадково під час бою”.23 Всього, під час 
звітного періоду було зафіксовано 11 дезінформаційних повідомлень, 

спрямованих на дискредитацію ЗСУ. 

 

4. Звинувачення української влади в геноциді проти російськомовних 

українців.  

Також, ворог не припиняв звинувачувати українську владу в утисках 
російськомовних українців, залякуванні, переслідуванні і, навіть, вбивстві. 

Прикладом таких повідомлень є заява заступника постпреда рф при ОБСЄ 

м.буякевича, який заявляв, що: “Київський режим веде неоголошену 
терористичну війну проти мирного населення України та рф. Жорстоко 

придушує інакодумство, шляхом здійснення актів залякування, включаючи 

політичні вбивства. За останні місяці десятки місцевих керівників стали 

жертвами таких дій». 24 Також, глава МЗС рф с.лавров заявляв, що: “радикали-
націоналісти, які загарбали владу в Україні після “держзаколоту” в лютому 2014 

                                                             

20 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2825 

21 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2836 

22 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2875 

23 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2879 

24 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2866 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2825
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2836
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2875
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2879
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2866


 

 

10 

р., весь останній період проводили політику пригнічення російського і 

російськомовного населення України. Київ відкрито і безкарно саботував 

виконання Мінських угод, затверджених СБ ООН. Захід же цинічно 
заплющував очі на дії українських радикалів”.25 Всього було зафіксовано 11 

подібних фейкових звинувачень. 

 

5.  Визнання результатів проведених референдумів. 

Тема підтримки українцями та визнання іншими країнами приєднання 

Херсонської та Запорізької областей до рф продовжувала використовувалась у 
дезінформаційних повідомленнях у жовтні 2022. Зокрема, проросійські 

телеграм-канали писали, що Євросоюз визнав тимчасово окуповані території 

Херсонської і Запорізької областей російськими. 26  Глава МЗС рф с.лавров 
заявляв, що визнання іншими державами входження ТОТ до складу рф 

“абсолютно не важливо, оскільки наведено величезну кількість юридичних 

аргументів, включаючи посилання на Статут ООН і на Декларацію Генасамблеї 

ООН, в якій роз'яснено: всі повинні поважати територіальну цілісність 
держав”, 27  а президент рф в.путін заявляв: “мене самого результати 

референдуму на Донбасі та на звільнених територіях не лише порадували, а й 

здивували”. 28  Всього, в жовтні 2022 року було виявлено 10 повідомлень 
подібного змісту, які широко розповсюджувались проросійськими 

каналами інформації. 

 

6. Звинувачення ЗСУ у обстрілах Запорізької АЕС.  

Тематика повідомлень, які стосуються Запорізької АЕС, не втратила свою 

актуальність і в жовтні 2022 року. Основною метою розповсюдження цих 
повідомлень було звинувачення ЗСУ в обстрілах ЗАЕС. Прикладом таких фейків 

було повідомлення, яке розповсюджували ЗМІ рф повідомляючи, що 

«гендиректор Запорізької АЕС І.Мурашов зізнався, що передавав Києву 
інформацію про ситуацію на станції, усвідомлюючи, що обстріли відбуваються 

зі сторони українських військ…29. Також, представник МЗС рф к.воронцов 

заявляв, що “безрозсудні артобстріли діючої Запорізької АЕС з боку ЗСУ були б 

неможливими без політичної підтримки, яку Україні надають країни Заходу. 
Саме вона створює у Києва хибне відчуття безкарності та провокує на дедалі 

                                                             

25 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2784 

26 https://disinfo.detector.media/post/yevrosoiuz-vyznav-tymchasovo-okupovani-terytorii-khersonskoi-i-zaporizkoi- 
oblastei-rosiiskymy 

27 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2785 

28 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2796 

29 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2778 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2784
https://disinfo.detector.media/post/yevrosoiuz-vyznav-tymchasovo-okupovani-terytorii-khersonskoi-i-zaporizkoi-%20oblastei-rosiiskymy
https://disinfo.detector.media/post/yevrosoiuz-vyznav-tymchasovo-okupovani-terytorii-khersonskoi-i-zaporizkoi-%20oblastei-rosiiskymy
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2785
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2796
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2778
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більш небезпечні авантюри”.30 Всього, було зафіксовано 9 дезінформаційних 

повідомлень, в яких згадувалась ЗАЕС. 

 

7. Погрози використання ядерної зброї у відповідь на заяви Києва про 

можливість перегляду без’ядерного статусу України. 

Проросійські пропагандисти також використовували у своїх 

повідомленнях тематику вимушеної необхідності використання ядерної зброї у 

відповідь на погрозу української влади про можливість отримання ядерної зброї 
від країн-партнерів. Ворог постійно наголошував, що не погрожував Україні 

застосуванням ядерної зброї. Наприклад, в МЗС рф повідомляли: “росія Україні 

ядерною зброєю не погрожувала. Водночас серйозне занепокоєння викликали 
заяви Києва про можливість перегляду без’ядерного статусу України, що 

означало б спробу отримати ядерну зброю… з урахуванням заяв Києва про 

необхідність превентивних ядерних ударів країн НАТО по рф це категорично 
неприйнятно”.31  Тезу про те, що Україна попросила НАТО завдати по Росії 

превентивний ядерний удар поширювали проросійські блогери та телеграм-

канали. У повідомленнях стверджували, що Володимир Зеленський закликав 
країни НАТО завдати превентивного удару по Росії, перш ніж вона застосує 

ядерну зброю проти України. Проте насправді Зеленський не закликав НАТО до 

застосування ядерної зброї.32 Всього, було виявлено 9 повідомлень, в яких 

йшлося про використання ядерної зброї. 

 

8. Біолабораторії США на території України. 

Розповсюдження фейків про те, що на території Україні існують 
біолабораторії США, в яких розробляють біологічну зброю, не припинялось і в 

жовтні 2022 року. В МЗС рф повідомляли: “констатуємо, що питання до 

військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування 
біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються. На них не 

були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви…”.33 

Представник МЗС рф к.воронцов заявляв, що: “під час СВО рф отримала 
документи про справжній характер взаємодії Пентагону з Україною у військово-

біологічній сфері. Вивчення цих матеріалів вказує на недотримання США та 

Україною положень Конвенції про біологічну зброю”. 34  Всього, під час 

моніторингу було виявлено 6 повідомлень, в яких згадувалась дана тема. 

 

                                                             

30 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2899 

31 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2899 

32 https://disinfo.detector.media/post/ukraina-poprosyla-nato-zavdaty-po-rosii-preventyvnyi-iadernyi-udar 

33 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2904 

34 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2913 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2899
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2899
https://disinfo.detector.media/post/ukraina-poprosyla-nato-zavdaty-po-rosii-preventyvnyi-iadernyi-udar
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2904
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2913
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9. Продовольча проблема. 

В жовтні 2022 року ворог продовжував розкручувати тему продовольчої 

проблеми у світі, яка виникла у зв'язку із тим, що Україна припинила 

постачання зерна за кордон. Зокрема, в російському посольстві у Великій 
Британії офіційно заявили: “Всю відповідальність за зрив “зернової угоди несуть 

саме Україна та її Західні куратори”. 35  5 повідомлень, в яких Україну 

звинувачували у зриві “зернової угоди” було виявлено під час 

моніторингу.  

Новими темами для створення фейків у жовтні 2022 року стали: погрози 

України щодо використання “брудної бомби”, заперечення росією факту 

використання іранської зброї, відключення світла в українських містах, атаки 

ЗСУ на Каховську ГЕС та втеча Зеленського за кордон. 

 

1. Погрози України використати проти росії “брудну бомбу”. 

Найчастіше у звітний період російські пропагандисти використовували 

фейк про те, що українські військові планують використати, так звану, “брудну 

бомбу”. ЗМІ рф повідомляли, що “під час телефонних переговорів між міністром 

оборони рф с.шойгу та міністром оборони Великобританії Б.Уоллесом, с.шойгу 
довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку 

України із застосуванням “брудної бомби”. 36  Також, речниця МЗС рф 

м.захарова заявляла: “найсерйозніше занепокоєння викликає тривожна 
інформація, що надходить з достовірних джерел, про те, що київський режим 

готує провокацію з використанням вибухового пристрою, начиненого 

радіоактивними речовинами, т.зв. брудної бомби”37, а постпред рф в.небензя 
направив листа до Генсека ООН, в якому йшлося про те, що: “росія закликає 

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зробити все можливе, щоб не 

допустити провокації української влади з “брудною бомбою”. 38  Загалом, у 

жовтні було зафіксовано 18 подібних повідомлень. 

 

2. Заперечення росією факту постачання іранської зброї та її 

використання. 

  Не дивлячись на численні ураження іранськими дронами українських 

цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, ворожі пропагандисти 

поширювали інформацію про те, що використання іранської зброї є фейком. 
Зокрема, постпред рф при ООН в.небензя повідомляв, що “З урахуванням 

бажання Заходу розкручувати фейки про якісь дрони, які Іран нібито постачає 

рф, хотів би розставити всі крапки над “i”. При цьому, він заявив, що рф може 

                                                             

35 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2966 

36 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2925 

37 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2931 

38 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2932 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2966
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2925
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2931
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2932
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переглянути відносини з секретаріатом ООН у разі проведення розслідування 
щодо БПЛА в Україні.39 Всього, у звітний період було виявлено 5 повідомлень, 

в яких заперечувалося використання російськими військовими іранської 

зброї. 

 

3. Заперечення росією факту відключення світла в українських 

містах. 

Ще одним фактом, який активно заперечували росіяни, було відключення 
світла в українських містах. Російські ЗМІ повідомляли, що “віялові відключення 

електроенергії та блекаут – це фейк В. Зеленського з метою припинення ударів 

по енергосистемі та викликання співчуття Заходу із метою збільшення 
постачання зброї, а також перегляду ціни за електроенергію, яку Україна 

експортує до ЄС”.40 Поширення 5 подібних повідомлень було виявлено у 

жовтні 2022 року. 

 

4. Атаки ЗСУ на Каховську ГЕС та масові удари по місту.  

В жовтні ворог активно поширював інформацію про те, що українські 
військові хочуть зруйнувати Каховську ГЕС. Херсонський колаборант 

в.леонтьєв заявляв, що рф немає сенсу руйнувати греблю Каховської ГЕС, це 

вигідно Україні: “вигідно це лише Україні, щоб зруйнувати дамбу, щоб 

порушити логістику, посіяти страх і паніку, щоб припинити можливість подачі 
води через Північно-Кримський канал на територію Криму”.41 Також, серед 

мешканців Херсону активно розповсюджували інформацію про те, що ЗСУ 

готують масовані удари по місту. За даними Центру протидії дезінформації, 
мешканці Херсона отримували повідомлення про те, що Збройні Сили України 

планують ракетні удари на місто й відповідно, цивільним внаслідок цього 

потрібно подбати про свою безпеку. “Уважаемые жители! Срочно 
эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ…”, — йдеться в таких 

SMS.42 Всього 6 таких було зафіксовано у жовтні 2022 року. 

 

5. Втеча Зеленського за кордон.  

Повідомлення про те, що Президент України Володимир Зеленський втік 

з Києва активно пошируювали російські пропагандисти. Зокрема, екс-депутат 

і.кива заявив: “Зеленський сьогодні втік із Києва, але дорогою до Польщі його 
зупинили і змусили повернутися, щоб він зустрівся з послом США Б.Брінк і 

заступником голови дипмісії США К.Смітом<…> Але це не означає, що 

                                                             

39 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2945 

40 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2912 

41 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2913 

42 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2900 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2945
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2912
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2913
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2900
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Зеленський не зробить ще однієї спроби втечі сьогодні вночі”. 43  Також, в 

соціальних мережах поширювали інформацію про те, що посол Франції в 

Україні нібито пішов у відставку та залишив Київ через небезпеку. У 
повідомленнях додавали, що Етьєн де Понсен також нібито заявив, що 

Зеленський залишив Україну, і тому будь-який подальший спротив є “марним 

та тягне за собою колосальні людські жертви”.44 

Всього було зафіксовано 3 повідомлення, в яких йшла мова про те, що 

Зеленський покинув Україну.  

 

 

Протягом звітного періоду шахраї продовжували використовувати 

тематику війни щоб ошукувати українців та не соромились використовувати в 

своїх злочинних схемах тему допомоги ЗСУ та допомоги пораненим бійцям.  

У жовтні 2022 року під час моніторингу було виявлено наступні 

повідомлення, в яких  шахраї ошукали українців, маніпулюючи темою війни: 

1) Державна прикордонна служба повідомляла, що в соціальних мережах, 
на каналі, який позиціонує себе як ДПСУ зафіксовано збір коштів на 

вигадані потреби прикордонної служби. На цій сторінці було розміщено 

повідомлення про збір коштів на теплий одяг для прикордонників 1-го 

загону, які несуть службу на передовій.45 

2) Зловмисники в інтернеті привласнюють гроші під виглядом виплат 

українцям, які постраждали від війни. Аферисти поширювали фейкову 

інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки-клони 
державних організацій, керівництва держави, представників ООН, 

Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Громадянам 

пропонували ввести персональні дані та номер банківської картки нібито 
для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, 

автоматично ставали відомі зловмисникам. Маючи дані банківських 

карток громадян, вони привласнюють гроші з рахунків.46 

3) У соціальній мережі Facebook шахраї поширюють повідомлення про те, 

що “Ощадбанк”, начебто, вирішив подарувати готівку всім охочим. Для 

                                                             

43 https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2834 

44 https://disinfo.detector.media/post/posol-frantsii-v-ukraini-vyrishyv-zvilnytysia-i-stverdzhuie-shcho-zelenskyi-
vyikhav-z-krainy 

45 https://dpsu.gov.ua/ua/news/uvaga-u-socmerezhi-zafiksovano-zbir-koshtiv-na-neisnuyuchi-potrebi-
derzhprikordonsluzhbi- 

46 https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-poperedzhaye-pro-shaxrajstvo-pid-vyglyadom-soczialnyx-vyplat-
7918/ 

https://t.me/CenterCounteringDisinformation/2834
https://disinfo.detector.media/post/posol-frantsii-v-ukraini-vyrishyv-zvilnytysia-i-stverdzhuie-shcho-zelenskyi-vyikhav-z-krainy
https://disinfo.detector.media/post/posol-frantsii-v-ukraini-vyrishyv-zvilnytysia-i-stverdzhuie-shcho-zelenskyi-vyikhav-z-krainy
https://dpsu.gov.ua/ua/news/uvaga-u-socmerezhi-zafiksovano-zbir-koshtiv-na-neisnuyuchi-potrebi-derzhprikordonsluzhbi-
https://dpsu.gov.ua/ua/news/uvaga-u-socmerezhi-zafiksovano-zbir-koshtiv-na-neisnuyuchi-potrebi-derzhprikordonsluzhbi-
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-poperedzhaye-pro-shaxrajstvo-pid-vyglyadom-soczialnyx-vyplat-7918/
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-poperedzhaye-pro-shaxrajstvo-pid-vyglyadom-soczialnyx-vyplat-7918/
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цього нібито потрібно поділитися дописом і обрати “щасливий номер” 

одного з 12 конвертів на зображенні.47 

4) Правоохоронці повідомили про підозру 20-річному жителю м. Білопілля, 

який ошукував довірливих людей, продаючи неіснуючу військову 

амуніцію. За даними слідства, усвідомлюючи, що з початку 
повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в 

суспільстві зріс попит на одяг та засоби індивідуального захисту для 

військових, юнак вирішив на цьому незаконно збагатитись. Так, у 

одному з популярних месенджерів він зареєстрував сторінку, 
розмістивши там оголошення про продаж військової амуніції. При цьому 

анонсованого товару в нього не було.48 

5) Жителі Рожищенського краю стали жертвами шахрайської схеми збору 

персональних даних. Дехто піддався на маніпуляції зловмисників та 
розповсюдив спам-повідомлення серед друзів. Масове надсилання 

фейкових повідомлень під брендом Укрпошти зафіксували 20 жовтня. 

Повідомлення розповсюджували у групових та індивідуальних чатах у 
фейсбук-месенджері та у ватсапі. Щоб отримати міфічні 5000 гривень 

треба пройти анкету із чотирьох питань, два з яких стосуються 

персональних даних. Також, система не приховує, що зчитує вашу IP-
адресу. Потім користувачу пропонують обрати подарунок. І, о чудо, ви 

“виграєте” 5000 гривень. Та, звісно, аби їх отримати треба трохи 

поспамити у чатах. Аби знайти ще таких довірливих людей, у яких легко 

виманювати персональні дані.49 

6) Шахраї в соцмережах ошукували українців, привласнюючи гроші на 
автомобілі для Збройних сил України. Поліцейські затримали 35-річного 

українця, який у соціальних мережах видавав себе за бійця ЗСУ. Чоловік 

зібрав та привласнив гроші на автомобіль для ЗСУ. Як стало відомо, 
зловмисник розміщував у соціальних мережах пости від нібито бійця, 

який воює на фронті, розміщував фотографії нібито обстріляного 

російськими окупантами автомобіля та просив у громадян грошову 

допомогу на придбання нового пікапа для українських захисників.50 

7) У Луцьку затримали чоловіка, який через інтернет продавав неіснуючий 

військовий одяг та амуніцію. Лучанин під приводом продажу військового 

одягу обдурив 20 громадян з різних населених пунктів України та 

видурив у людей понад 100 тисяч гривень. Чоловік розміщував 
оголошення на одному із сайтів щодо продажу військового одягу та 

амуніції. За умовами продажу покупець переказував необхідну суму на 

                                                             

47https://disinfo.detector.media/post/na-volyni-poshyriuiut-povidomlennia-pro-feikovyi-rozihrash-vid-oshchadbanku 

48 https://internetua.com/internet-shahrai-prodavav-neisnuuacsu-viiskovu-amuniciua 

49 https://rozhyshche.rayon.in.ua/ 

50 https://internetua.com/v-ukrayini-nabiraye-obertiv-nova-avtomobilna-afera 

https://disinfo.detector.media/post/na-volyni-poshyriuiut-povidomlennia-pro-feikovyi-rozihrash-vid-oshchadbanku
https://internetua.com/internet-shahrai-prodavav-neisnuuacsu-viiskovu-amuniciua
https://rozhyshche.rayon.in.ua/
https://internetua.com/v-ukrayini-nabiraye-obertiv-nova-avtomobilna-afera
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рахунок псевдопродавця. Після чого люди залишались без придбаного 

товару і без грошей.51 

 

 

1. Блокування вебресурсів за рішеннями державних органів. 

З початку дії в Україні правового режиму воєнного стану блокування 
вебресурсів здійснюється у позасудовому порядку на підставі рекомендацій, які 

надає 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, за 

рекомендацією НЦУ постачальниками електронних комунікаційних мереж 

та/або послуг було заблоковано 854 веб ресурсів, зокрема: 

 

1. 26 лютого 2022 р. наголосив на необхідності блокування 50 інтернет-
ресурсів, за допомогою яких забезпечується ретрансляція каналів країни-

агресора, мовлення яких обмежено;52 

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;53 

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;54 

                                                             

51 https://internetua.com/lucsanin-cserez-internet-prodavav-neisnuuacsii-viiskovii-odyag-ta-amuniciua 

52 https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/2249/Mkip_chyste_022022.doc 

53 https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2252&language=uk 

54 https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2259&language=uk 

https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/2249/Mkip_chyste_022022.doc
https://nkrzi.gov.ua/images/news/11/2249/Mkip_chyste_022022.doc
https://internetua.com/lucsanin-cserez-internet-prodavav-neisnuuacsii-viiskovii-odyag-ta-amuniciua
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
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2259&language=uk
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4. 11 березня 2022 р. наголосив на необхідності блокування 
постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг 11 

веб ресурсів;55 

5. 22 березня 2022 р. звернувся із проханням заблокувати 80 сайтів та 16 

веб адрес;56 

6. 1 квітня 2022 р. звернувся із проханням заблокувати доступ ще до 43 веб 

сайтів.57 

 

2. Блокування інформації платформами спільного доступу до інформації 

(соціальними мережами). 

Під час моніторингу у жовтні 2022 року було зафіксовано 

3 повідомлення про блокування інформації соціальними мережами: 

 

1) Сторінка проєкту "I am Ukrainian" у Facebook була видалена через 

публікацію трейлера документального серіалу "Діти Бомбосховищ". 

Соцмережа видалила сторінку із 113,5 тисячами підписників без 
попередження "за пропаганду суїциду". Режисер серіалу повідомив, що 

"Ми знімаємо серіал про те, як росіяни вбивають наших дітей, а Facebook 

вважає, що наші діти самі себе вбивають", - написав він.Команда проєкту 
оскаржила видалення і сторінка була відновлена, але соцмережа залишила 

деякі санкції. Зокрема, зберегла загрозу скасування публікування та 

обмежений трафік.58 

2) Обліковий запис української співачки Олі Полякової в Instagram було 

видалено 20 жовтня. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. 
За словами Полякової, напередодні впродовж декількох днів її сторінку в 

соцмережі неодноразово атакували боти, після чого її було заблоковано. 

На думку власниці акаунту, видалення її сторінки пов'язане з активним 
висвітленням війни в Україні. Вона підкреслила, що проблема стосується 

багатьох відомих українців.59 

3) Співзасновника онлайн-банку Мonobank Олега Гороховського забанили у 

Facebook через допис про російське "лайно". У дописі йшлося, що банк не 
дозволятиме клієнтам поповнювати рахунки mono з російських карток. 

Сторінку Олега Гороховського відправили в тіньовий бан на 25 днів. 

Гороховський опублікував на своїй сторінці у Facebook допис, у якому 

                                                             

55 https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2272&language=uk 

56 https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2284&language=uk 

57 https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2294&language=uk 

58https://www.facebook.com/julian.ulybin/posts/pfbid03YMktw3ZsCjbqzCoH8NxnzjiQuT2jVVRfP9XSQpsjmYvQfedm4Vx
peyXKUHaifxql 

59 https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/659509318877230/ 

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2272&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2284&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2294&language=uk
https://www.facebook.com/julian.ulybin/posts/pfbid03YMktw3ZsCjbqzCoH8NxnzjiQuT2jVVRfP9XSQpsjmYvQfedm4VxpeyXKUHaifxql
https://www.facebook.com/julian.ulybin/posts/pfbid03YMktw3ZsCjbqzCoH8NxnzjiQuT2jVVRfP9XSQpsjmYvQfedm4VxpeyXKUHaifxql
https://www.facebook.com/polyakovamusic/videos/659509318877230/


 

 

18 

повідомив, що в додатку з’явиться окрема сторінка, де для учасників 

операцій з російськими картками буде опубліковано повідомлення: 

"Кацапське лайне не обслуговуємо". Та, вочевидь, така інформація 
сподобалася не всім. На допис поскаржилися. Тоді соцмережа відправила 

його в тіньовий бан.60 

Аналіз вищезазначеної інформації, здебільшого, свідчить про потенційну 

загрозу цифровим правам людини. Насамперед, 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 
Європейського суду з прав людини 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 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. 

 

 

        

У жовтні 2022, в зв'язку із масовими ракетними атаками Національний 

центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) 
фіксував перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів 

України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету були зафіксовано 

у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, містах Харкові, Житомирі та 

Києві. Нестабільна робота мереж була пов'язана з пошкодженням 
інфраструктури, як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного 

сектору.61 

У звітний період без можливості користуватись українським зв'язком та 
інтернетом продовжували залишались мешканці окупованих територій - 

Херсонської області, міст Бердянськ та Мелітополь. На окупованих територіях 

ворог заблокував доступ до українських ресурсів 30 травня 2022 року.62 

Також, повідомляли про те, що місто Сватове, Луганської області з 11 
вересня 2022 року залишалось без доступу до інтернету та знаходилось в 

                                                             

60 https://internetua.com/facebook-zabaniv-spivzasnovnika-monobank-cserez-dopis-pro-rosiiske-laino- 

61 https://t.me/dsszzi_official/4882 

62 https://suspilne.media/245018-v-okupovanih-melitopoli-ta-berdansku-vidsutnij-ukrainskij-mobilnij-zvazok/ 

https://internetua.com/facebook-zabaniv-spivzasnovnika-monobank-cserez-dopis-pro-rosiiske-laino-
https://t.me/dsszzi_official/4882
https://suspilne.media/245018-v-okupovanih-melitopoli-ta-berdansku-vidsutnij-ukrainskij-mobilnij-zvazok/
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інформаційній ізоляції. Телефонний зв'язок працював нестабільно, лише інколи 
до сватівчан вдавалось додзвонитись родичам з інших міст - дзвонять з 

застосунків, наприклад зі Скайпу -  на лугаком.63 Лугаком, за інформацією 

розміщеною у Вікіпедії - незаконна телекомунікаційна компанія, що надає 
послуги мобільного зв'язку на території окупованої частини Луганської області 

та контролюється терористичним угрупованням «ЛНР».64 

 

 

        

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, у жовтні 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”65 та затверджено Законом України № 
2102-IX “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного 

стану в Україні”. Протягом березня–серпня 2022 р. строк дії правового режиму 

воєнного стану продовжувався чотири рази і нині він діє до 21 листопада 2022 
р. Зазначеним Указом передбачено 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 і які мають безпосередній вплив на свободу 

вираження поглядів. Серед них: 

 

 1) Закон України “Про правовий режим воєнного стану”,66 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: 

 

 

                                                             

63https://www.facebook.com/starobilskinovyny/posts/pfbid02tFqKWu8k6kAddTpTXCvjmcZYvQ3MKwDvz6SqZhCKcuDb
55eeFWjq3HYpvZFANbgJl 

64 https://uk.wikipedia.org/wiki/Лугаком 

65 https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 

66 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-IX#Text
https://www.facebook.com/starobilskinovyny/posts/pfbid02tFqKWu8k6kAddTpTXCvjmcZYvQ3MKwDvz6SqZhCKcuDb55eeFWjq3HYpvZFANbgJl
https://www.facebook.com/starobilskinovyny/posts/pfbid02tFqKWu8k6kAddTpTXCvjmcZYvQ3MKwDvz6SqZhCKcuDb55eeFWjq3HYpvZFANbgJl
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
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● 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. 

Також, у 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.  

У жовтні 2022 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

було виявлено лише один вирок, щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності за поширення забороненої інформації, на відміну від 
вересня 2022 року, в якому судами було ухвалено 73 рішення та серпня 

2022 року, в якому було 75 рішень за вищезазначеними статтями ККУ. 

У жовтні 2022 року Шевченківським районним судом міста Києва було 

ухвалено вирок у справі № 761/16599/22 щодо уродженця м. Ташкент, 
Узбекистан, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, 

якого було визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч.2 ст.109, ч.1 ст. 161, ч.2 ст. 436-2 КК України, та призначено 
йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді 5 років 

позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України67 звільнено від відбування 

покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком - 3 (три) роки. 

                                                             

67
 Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 

особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, при призначенні покарання у виді 

виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк 

не більше п'яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, 

дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про 

звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

2. Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди 

про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, 

службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п'яти років, а 

також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.  

3. У випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від 

відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового 

кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. Тривалість іспитового строку та обов'язки, які 

покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.  

4. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.  

https://reyestr.court.gov.ua/
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Варто зазначити, що в даному вироці мова йшла про  розповсюдження 
інформації шляхом репосту в соціальній мережі “Однокласники” із написанням 

власних коментарів або шляхом поставлення “лайку” або “вважає класним”, а не 

поширення самостійно виготовлених матеріалів.     

Також, хотілось би звернути увагу та той факт, що винного у вчинені 
злочину було звільнено від відбування покарання на підставі статті 75 КК 

України, як і в більшості вироків, проаналізованих у 2022 році.  

Відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень за статтями 

ККУ, що передбачають відповідальність за поширення певних видів інформації, 

не свідчить про те, що в жовтні ніхто не здійснював  поширення забороненої 
інформації в інтернеті. На жаль, розповсюдження інформації, яка, в більшості 

випадків, містить виправдовування збройної агресії рф проти України, 

продовжувало відбуватись і у звітний період. Правоохоронні органи викривали, 
затримували і проводили розслідування щодо осіб, які підтримували російську 

окупацію та виправдовували воєнні злочини в інтернеті. Загалом, в жовтні 2022 

року під час моніторингу було виявлено 17 повідомлень про відкриття 

кримінальних проваджень за ст. 111-1, 114-2 та 436-2 КК України.  

 

1) За частиною 1 статті 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 

державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною 
адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного 

суверенітету України на тимчасово окуповані території України - 1 

повідомлення про викриття Службою безпеки України колаборантів, які 
підтримували російську окупацію українських територій та 

виправдовували воєнні злочини рф).68 

2) За ч.2 ст.114-2 КК України, яка передбачає відповідальність за 

поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних 
Сил України 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 - 5 повідомлень про викриття осіб, які 

здійснювали несанкціоноване поширення інформації про переміщення, 

рух та розташування ЗСУ. 

                                                             

68 https://imi.org.ua/news/na-dnipropetrovshhyni-sbu-vyyavyla-dvoh-prorosijskyh-agitatoriv-i48247 

 

https://reyestr.court.gov.ua/
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3) За ч.2 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, 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) - 11 повідомлень про викриття осіб, які 

публічно висловлювали свою підтримку діям держави-агресора, шляхом 

поширення інформації про таку підтримку в соціальних мережах. 

 

Також, під час моніторингу було виявлено 5 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 інформаціі,̈ 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”69. 

У жовтні 2022 року під час моніторингу виявлено 4 рішення про 

спростування та видалення спірних відомостей без належного 

обґрунтування необхідності в цьому, а саме:  

1) рішення Київського районного суду міста Одеси № 513/372/22.70 

                                                             

69 https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/Судова-практика-у-справах-поширення-інформації-в-
інтернеті.pdf 

70 https://reyestr.court.gov.ua/Review/106659558# 

https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96.pdf
https://reyestr.court.gov.ua/Review/106659558
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2) рішення Київського апеляційного суду № №753/12120/2021.71     

3) рішення Шевченківського районного суду м. Києва №  761/4519/22. 72  

4) рішення Господарського суду міста Києва №  910/14853/21.73 

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. Прикладом такої практики є 

рішення рішення Шевченківського районного суду м. Києва №  761/4519/22.74  

 

 

         

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 прав та свобод, в тому числі, права 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб – на свій вибір.  

У звітному періоді продовжувалась негативна практика, яку було 
зафіксовано в лютому-вересні 2022 року щодо застосування Закону України 

“Про доступ до публічної інформації” і яка полягає у відмовах в наданні 

відповідей на запити, неоприлюднення інформації на офіційних веб сайтах 

органів державної влади та обмеженням чи повним припиненням доступу до 

інформації в публічних реєстрах. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

71 https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940582 

72 https://reyestr.court.gov.ua/Review/106813295 

73 https://reyestr.court.gov.ua/Review/107022240 

74 https://reyestr.court.gov.ua/Review/106813295 
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1. Щодо надання інформації на запити. 

У жовтні 2022 року було проаналізовано 212 запитів, які були направлено 

за допомогою веб ресурсу “Доступ до правди”.75 

Серед проаналізованих запитів щодо надання інформації було 

виявлено: 

- 132 запити, на які розпорядники вчасно та в повній мірі надали свої 

відповіді (що становить 62%, у вересні - 59%); 

- 34 запити, на які розпорядники не надали відповідь (що становить 16%, у 

вересні - 20%); 

- 46 запити, на які було відмовлено в наданні публічної інформації (що 

становить 21%, у вересні - 22;). 

Як видно із проаналізованої інформації, у жовтні 2022 ситуація щодо 
надання відповідей на запити залишилась, практично, незмінною. Загалом, 

розпорядники надають інформацію у відповідь на запити вчасно і в повній мірі, 

однак зберігається практика надання неправомірних відмов з посиланням на 

правовий режим воєнного стану та інші підстави, які не передбачені Законом 
України “Про доступ до публічної інформації”. Всього із 46 відмов у наданні 

публічної інформації було виявлено 4 відповіді розпорядників публічної 

інформації, в яких вони неправомірно відмовляють у наданні запитуваної 

інформації. 

Під час проведеного моніторингу було виявлено 2 відмови у наданні 

інформації з посиланням на те, що запитувана інформація відсутня у 

розпорядника. Закон України “Про доступ до публічної інформації” містить 
серед можливих підстав відмови у наданні публічної інформації - відсутність у 

розпорядника запитуваної інформації. Однак, розпорядник публічної 

інформації може відмовити в наданні інформації тільки тоді, коли він не тільки 
не володіє такою інформацією, а й не зобов'язаний, відповідно до його 

компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої 

зроблено запит. Під час моніторингу у жовтні 2022 року було виявлено відповіді 

на запити, в яких розпорядники посилаються на відсутність запитуваної 

інформації, в яких вбачається зловживання даною підставою: 

1) Офіс Генерального Прокурора не надав інформацію про виплачену 

заробітну плату Генеральному прокурору із посиланням на те, що дана 

інформація не створена;76 

2) Шостий апеляційний адміністративний суд не надав інформацію про 

розмір заробітної плати секретарів судового засідання.77 

                                                             

75 https://dostup.pravda.com.ua 

76 https://dostup.pravda.com.ua/request/104435/response/364354/attach/3/03.pdf?cookie_passthrough=1 

77 https://dostup.pravda.com.ua/request/104895/response/365119/attach/2/.FR12.pdf?cookie_passthrough=1 

https://dostup.pravda.com.ua/
https://dostup.pravda.com.ua/request/104435/response/364354/attach/3/03.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/104895/response/365119/attach/2/.FR12.pdf?cookie_passthrough=1
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Варто зазначити, ч.5 ст.6 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” визначає перелік інформації доступ до якої не може бути 

обмежений, і серед такої інформації - прізвища, імена, по батькові фізичних 

осіб, які отримують бюджетні кошти. Тобто інформація про розмір заробітної 
плати працівників бюджетних установ не підлягає обмеженню. 

Відстрочка у зв'язку із дією правового режиму воєнного стану.  

2 відповіді, в яких розпорядник посилається на воєнний стан як на 

обставину непереборної сили було виявлено під час моніторингу. І серед 
розпорядників, які надавали такі відповіді були: 

 

- Окружний адміністративний суд міста Києва;78 

- Тернопільська міська рада.79 

В попередніх звітах ми, неодноразово, звертали увагу на те, і ще раз 

зазначаємо, що 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 
діях розпорядників інформації, які посилаються тільки на цей факт, 

спостерігається зловживання цією нормою.  

Аналіз відмов у наданні інформації на запит свідчить про те, що в 

більшості випадків розпорядники відмовляються надавати інформацію, яка 

стосується використання бюджетних коштів (розмірів виплачених заробітних 
плат, рішень сесій щодо перерозподілу видатків, списків співробітників, тощо). 

На підтвердження цього, журналістка онлайн-медіа “Фундамент” Надія Труш 

повідомляла, що Полтавська міська рада не надала запитуваної інформації щодо 
виділеної із бюджету Полтавської громади суми на висвітлення діяльності 

органів місцевого самоврядування.80 

 

2. Щодо закриття публічного доступу до державних реєстрів. 

У жовтні 2022 року продовжував бути обмеженим доступ до 19 

публічних електронних реєстрів, серед яких: 

 

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань. 

                                                             

78https://dostup.pravda.com.ua/request/104611/response/364788/attach/3/img20221013%2017243864.pdf?cookie_p
assthrough=1 

79 https://dostup.pravda.com.ua/request/zapit_pro_dokhodi_5 

80 https://imi.org.ua/news/poltavska-miskrada-nevchasno-vidpovila-zhurnalisttsi-na-zapyt-ta-ne-nadala-zapytuvanoyi-
informatsiyi-i48177 

 

https://usr.minjust.gov.ua/loadpubinfo.html?infolsid=4442&bdate=26.02.2017&edate=26.02.2017
https://dostup.pravda.com.ua/request/104611/response/364788/attach/3/img20221013%2017243864.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/104611/response/364788/attach/3/img20221013%2017243864.pdf?cookie_passthrough=1
https://dostup.pravda.com.ua/request/zapit_pro_dokhodi_5
https://imi.org.ua/news/poltavska-miskrada-nevchasno-vidpovila-zhurnalisttsi-na-zapyt-ta-ne-nadala-zapytuvanoyi-informatsiyi-i48177
https://imi.org.ua/news/poltavska-miskrada-nevchasno-vidpovila-zhurnalisttsi-na-zapyt-ta-ne-nadala-zapytuvanoyi-informatsiyi-i48177
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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. 

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. 

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 інформаційно-
комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних 

електронних реєстрів в умовах воєнного стану”81 відбулося закриття доступу до 

низки публічних реєстрів, а також до веб порталів, які містять набори відкритих 

даних.   

                                                             

81 https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-informacijno-komunikacijnih-
sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263 

 

https://rgf.minjust.gov.ua/
https://rgo.minjust.gov.ua/
https://hcj.gov.ua/intervention
https://dzmi.minjust.gov.ua/
https://dzmi.minjust.gov.ua/
https://old.vkksu.gov.ua/work.html
https://rase.minjust.gov.ua/page/4
https://rmpse.minjust.gov.ua/page/63
https://minjust.gov.ua/m/zagalna-informatsiya-schodo-poryadku-formuvannya-i-vedennya-edinogo-reestru-pidpriemstv-schodo-yakih-porusheno-provadjennya-u-spravi-pro-bankrutst
https://minjust.gov.ua/m/zagalna-informatsiya-schodo-poryadku-formuvannya-i-vedennya-edinogo-reestru-pidpriemstv-schodo-yakih-porusheno-provadjennya-u-spravi-pro-bankrutst
https://ak.minjust.gov.ua/
https://www.uspa.gov.ua/informatsijna-sistema-portovogo-spivtovaristva/tekhnichna-informatsiya/reestri/reestr-sudnozakhodiv/55-ukrainskij/prave-menyu/bezpeka-sudnoplavstva
https://www.uspa.gov.ua/
https://www.uspa.gov.ua/
https://www.nerc.gov.ua/sferi-diyalnosti/prirodnij-gaz/licenzuvannya/reyestri-licenziativ/reyestr-subyektiv-gospodaryuvannya-yaki-provadyat-diyalnist-u-sferah-energetiki-ta-komunalnih-poslug-diyalnist-yakih-regulyuyetsya-nkrekp
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=60&language=uk
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=56&language=uk
https://data.gov.ua/dataset/08607f4c-b3f1-4b2f-8dbc-cd5866e5e60c/resource/c157c959-5f5f-441f-b70b-e86dccb924f5?page=2
https://saee.gov.ua/uk/business/reestry
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263
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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, інформаційно-
комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних 

реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та 

захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних 

інформаційних ресурсів, під час дії правового режиму воєнного стану зупиняти, 
обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та 

електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність по моніторингу дотримання цифрових прав в Україні здійснюється в межах двох проектів, що реалізуються громадською організацією 
«Платформа прав людини» за фінансової підтримки Ініціативи з верховенства права Американської асоціації юристів (American Bar Association Rule of 
Law Initiative) і Офісу Freedom House в Україні. Звіт за жовтень 2022 підготовлено в рамках проекту “Моніторинг ситуації з інтернет свободами в Україні”, 
що фінансується ABBA ROLI.


