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Україна 
 

Ключові події: 1 червня 2016 року -  31 травня 2017 року 
•  З міркувань національної безпеки було заблоковано декілька популярних російських 

інтернет-ресурсів, у тому числі соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники» (див. 
розділ «Блокування та фільтрування»).   

• Українська влада ув’язнила на строк до 5 років декотрих користувачів соціальних мереж  
за вираження поглядів, які було визнано такими, що загрожують територіальній цілісності 
України; водночас проросійська сепаратистська влада Луганська ув’язнила на 14 років 
місцевого блогера (див. розділ «Переслідування і затримання за діяльність в Інтернеті»). 

• У Києві в результаті підриву автомобіля загинув відомий незалежний журналіст Павло 
Шеремет, який працював в українському інтернет-виданні «Українська правда». Вбивство 
Павла вважають помстою за його професійну діяльністю (див. розділ «Залякування і 
насильство»). 

 
Примітка редактора 
 
16 березня 2014 року під контролем збройних сил РФ у Криму було проведено незаконний 
референдум, яким було виправдано анексію цієї частини території України Росією. 27 березня 2014 
року Генеральна Асамблея ООН прийняла декларативну резолюцію, якою визнала референдум 
недійсним і закликала держави-члени та міжнародні організації не визнавати жодних змін статусу 
Криму. Станом на дату цього звіту, Україна і переважна більшість країн не визнають ані 
організований Росією референдум, ані Крим у складі Російської Федерації. 
 
Звіт «Свобода в мережі» присвячений аналізу стану свободи в інтернеті у кожній з 65 країн, що 
досліджувались. Цей звіт в основному відображає загальний рівень свободи інтернету в Україні за 
період з червня 2016 року по травень 2017 року. Через поточну кризу в регіоні, події, що сталися в 
Криму в цей період, загалом не охоплюються цим звітом і не мають безпосереднього впливу на 
аналіз, оцінку чи присвоєний Україні рейтинг свободи інтернету, який зазначається в цьому звіті. 
Будь-яке згадування Криму в цьому звіті призначене для підтвердження та опису існування зв’язку 
між ситуацією щодо свободи інтернету в Криму і відповідною ситуацією в інших регіонах України. У 
звіт включено події, що відбулися на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу та 
впливають на аналіз, оцінку та присвоєний Україні рейтинг свободи інтернету. 

 
Вступ 
 
В Україні відзначається погіршення рівня свободи інтернету з огляду на запровадження 
безпрецедентної цензури по відношенню до російських інтернет-ресурсів та вбивство провідного 
незалежного журналіста Павла Шеремета.  
 
Попри оптимістичний період, який настав після Революції гідності 2014 року, коли від влади було 
відсторонено президента Віктора Януковича, в подальший період конфлікту на сході України ситуація 
зі свободою інтернету поступово погіршувалася. У 2014 році озброєні сепаратисти за підтримки Росії 
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захопили контроль над східними частинами Донецької і Луганської областей, і в 2017 році очолювані 
бойовиками адміністрації продовжили вести обстріли позицій Збройних сил України, попри спроби 
міжнародної спільноти домовитися про припинення вогню.1  
 
У соціальних мережах поширеним явищем стали маніпуляції з контентом, які здійснювалися як 
українськими, так і російськими інтернет-тролями, і українська влада використовувала конфлікт, що 
триває, для виправдання дедалі більшого втручання у свободу інтернету. Безпрецедентним актом 
цензури стало повне блокування президентом Петром Порошенком декількох популярних інтернет-
ресурсів, у тому числі соціальної мережі «ВКонтакте», на тій підставі, що вони становили загрозу 
національній безпеці. Українська влада також продовжила блокувати сайти, які вона вважала 
антиукраїнськими. Водночас сепаратисти на окупованих територіях обмежили доступ до контенту, 
який вони вважали таким, що підтримує український уряд чи українську культурну ідентичність. 
 
Користувачів соціальних мереж притягували до відповідальності за вираження сепаратистських 
поглядів, зокрема декількох із них  ув’язнили на строк до п’яти років. Крім того, вирок про 
позбавлення волі на 14 років було винесено блогеру на території так званої «Луганської народної 
республіки». Інтернет-журналісти і блогери продовжили зазнавати загроз їх цифровій та фізичній 
безпеці. Однією з найжорстокіших атак за період, що аналізується в цьому звіті, стало вбивство 
видатного журналіста Павла Шеремета внаслідок вибуху закладеної в автомобіль бомби у центрі м. 
Києва, яке вважають помстою за його професійну діяльність як незалежного онлайн-журналіста. 
Журналісти, які висвітлюють події у зоні конфлікту, також зазнавали інформаційних атак, пов’язаних із 
оприлюдненням в інтернеті їхніх персональних даних.  
 
Попри серйозні виклики, які постають перед українським громадянським суспільством у зв’язку з 
конфліктом, що триває, та інформаційною війною з Росією, воно продовжує відігравати важливу роль 
завдяки своїй присутності в інтернеті. Активісти використовували соціальні мережі для координації 
своїх дій в рамках волонтерського руху підтримки військових, надання допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, заохочення до громадського контролю за діяльністю чиновників та державних 
установ, а також викриття випадків поширення упередженої або маніпулятивної інформації. 
 

Перешкоди для доступу 
У 2017 році рівень проникнення інтернету продовжив зростати. Інтернет залишається доступним 
для більшості населення. Ринок відзначається розмаїттям технологій, при цьому державні 
провайдери більше не мають на цьому ринку домінуючого становища. Телекомунікаційний ринок 
України зазнав неминучого спаду через економічні труднощі в країні та кризу, викликану анексією 
Криму Росією і подальшим початком військових дій на сході України. 
 
Доступність та легкість доступу 
 
 

Доступність та легкість доступу: ключові 
показники 

 

Рівень проникнення Інтернету (за даними 
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ))2 

2016 р.: 52% 
2015 р.: 49% 
2011 р.: 29% 

                                                 
 
2 International Telecommunication Union, “Percentage of Individuals Using the internet,” http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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Рівень проникнення мобільного зв’язку  (за 
даними МСЕ)3 

2016 р.: 133% 
2015 р.: 144% 
2011 р.: 144% 

Рівень проникнення фіксованого 
широкосмугового доступу (за даними МСЕ)4 

2016 р.: 5,1 млн. 
2015 р.: 5 млн. 
2011 р.: 3,2 млн.  

Вартість широкосмугового мобільного 
доступу в інтернет на місяць5 

2017 р.: 40-70 грн. (1,50 - 2,50 
дол. США)  
2016 р.: 100-150 грн. (4,50 - 7 
дол. США) 

Вартість фіксованого широкосмугового 
доступу в інтернет на місяць6 

2017 р.: 80-130 грн. (4 - 5  дол. 
США)  
2016 р.: 80-120 грн. (3,2 - 4,8  
дол. США) 

Середньомісячний дохід7 
2017 р.: 6 109 грн. (225 дол. 
США) 

Середня швидкість інтернет-підключення (за 
даними Akamai)8 

Перший квартал 2017 р.: 12,4 
Мбіт/с 
Перший квартал 2016 р.: 11,2 
Мбіт/с 

 
 
Рівень проникнення інтернету в Україні продовжує постійно зростати, що частково пояснюється 
зменшенням вартості та збільшенням легкості доступу, особливо до мобільного інтернету. За даними 
місцевої статистики у 2016 році рівень проникнення інтернету досяг 63%, що дещо перевищує 
показники, оприлюднені за той самий період МСЕ (див. розділ «Доступність та легкість доступу: 
ключові показники»).9  
 
Інфраструктура краще розвинена у містах, хоча різниця в розвитку соціальної інфраструктури між 
містом і селом дещо скоротилася останнім часом. За однією оцінкою рівень проникнення інтернету у 
сільській місцевості зріс з 45% у 2015 році до 54% у 2016 році.10 Більшість населення має доступ до 
інтернету вдома або на роботі, хоча велика кількість кафе і ресторанів надають безкоштовний Wi-Fi. 
Доступ до інтернету також, як правило, надається в державних бібліотеках, школах, торгових центрах 
та аеропортах. Досі функціонують і інтернет-кафе, проте вони вже втратили свою популярність. 
 
У 2016 році продовжило зростати показники використання мобільного інтернету: в інтернет зі 
смартфонів заходили 6,1 млн. українців. 11 Смартфонами користується близько 35% населення 

                                                 
3 International Telecommunication Union, “Mobile-cellular Telephone Subscriptions,” http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
4 International Telecommunication Union, “Fixed-broadband subscriptions,” http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx  
5  German Bogapov, “Вихід абонентів мобільного зв’язку з локальних “гетто”? (Exit of mobile connection providers from local 
‘ghettos’?) Dzerkalo Tyzhnia, December 16, 2016, http://gazeta.dt.ua/business/vihid-abonentiv-mobilnogo-zv-yazku-z-lokalnih-getto-
_.html.  
6 Cite cheapest plan from internet service provider with largest market share 
7 Джерело: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD.     
8 Джерело: Akamai, “Average Connection Speed,” map visualization, The State of the Internet, Q1 2016, Q1 2017, 
https://www.akamai.com/us/en/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp. 
9 Ukrainian Internet Association, “Research of the Internet audience”, (in Ukrainian) accessed on April 4, 2017, 
http://inau.ua/sites/default/files/file/1701/iv_kvartal_2016.pptx.  
10  Kiev International Institute of Sociology, “Dynamics of the Internet Usage in Ukraine: February - March, 2016”, accessed on April 4, 
2017, http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=621http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=621 
11  Gemius, “Онлайн-аудитория и самые популярные сайты в Украине за июль,” (Online audience and the most popular websites in 
Ukraine, July data), August 18, 2016, http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-
ukraine-za-ijul.html 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://www.akamai.com/us/en/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp
http://inau.ua/sites/default/files/file/1701/iv_kvartal_2016.pptx
http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=621http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=621
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-ijul.html
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/onlajn-auditorija-i-samye-populjarnye-sajty-v-ukraine-za-ijul.html
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України.12 У 2015 році мобільні оператори отримали ліцензії на надання послуг мобільного зв’язку 
третього покоління (3G), що сприяло активнішому використанню мобільного інтернету. Попри 
відносно низьку швидкість передачі даних і погане покриття порівняно з послугами мобільного 
інтернету в інших країнах,13 мережа 3G продовжила розширюватися і запрацювала у ще більшій 
кількості міст у 2017 році.14  
 
Обмеження зв'язку 
 
Наприкінці весни та влітку 2014 року російські і проросійські сили окупували Кримський півострів, 
пізніше взявши під свій контроль частини території Донецької і Луганської областей. Разом із 
політичним контролем сепаратисти також спробували пошкодити мережі зв’язку або захопити 
контроль над ними. Попри те, що деякі порушення роботи інтернету і мобільного зв’язку були 
спричинені військовими діями, особливо на сході України (наприклад, через вибухи були пошкоджені 
вишки стільникового зв’язку чи інтернет-кабелі),15 в деяких випадках на інтернет-провайдерів 
чинився безпосередній тиск з боку бойовиків та підтримуваної Росією місцевої влади, внаслідок чого 
провайдери були змушені відключити або заблокувати доступ до деяких сервісів, зокрема до 
українських сайтів новин у Донецьку,16 Луганську17 та Криму18 (див. розділ «Блокування та 
фільтрування»). 
 
Де-факто влада самопроголошених «Донецької народної республіки» (ДНР) і «Луганської народної 
республіки» (ЛНР) посилила тиск на українських інтернет-провайдерів, які залишилися працювати на 
тих територіях.19 У жовтні 2016 року де-факто влада «ЛНР» видала постанову, відповідно до якої 
послуги інтернет-зв’язку можуть надаватися лише місцевими провайдерами «державної форми 
власності». У наступний день після оприлюднення постанови в регіоні відбулося тимчасове 
відключення інтернету, причина і масштаби якого залишаються невідомими.20 У березні 2017 року 
найбільший інтернет-провайдер України ПАТ «Укртелеком» був змушений припинити надання послуг 
у Донецьку після того, як сепаратисти захопили донецький офіс компанії. Внаслідок цього було 
припинено надання послуг фіксованого телефонного зв’язку та мобільного інтернету для майже 200 
тисяч осіб, які були вимушені шукати іншого провайдера.21 Після відключення Укртелекому, окуповані 
території тепер майже повністю перейшли на російський інтернет-трафік. 22 
 
Ці порушення в роботі інтернету не вийшли за межі окупованих територій, частково завдяки 
розмаїтості інтернет-інфраструктури в Україні, що забезпечує її стійкість до відключення. Підключення 

                                                 
12 “Користувачі смартфонів є 35% українців - дослідження,” (35 per cent of Ukrainians own smartphones - study) RBC Ukraine, 
September 12, 2016, accessed on April 4, 2017, https://www.rbc.ua/ukr/lnews/polzovatelyami-smartfonov-vlyayutsya-35-ukraintsev-
1473682956.html 
13 “В Україні мобільний інтернет один із найгірших у світі - OpenSignal” (In Ukraine, mobile internet one of the worst in the world - 
OpenSignal) Hromadske, August 17, 2016, accessed on April 4, 2017, https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-mobilnyi-internet-odyn-iz-
naihirshykh-u-sviti-opensignal.  
14  Pavel Krasnomovets, “Lifecell, “Киевстар” и Vodafone запустили 3G в Черкассах - одном из последних областных центров без 
нового стандарта”, (Lifecell, Kyivstar and Vodafone launched 3G in Cherkasy - one of the last oblast centers without a new standard) 
AIN, March 16, 2017, https://ain.ua/2017/03/16/3g-v-cherkassax.  
15 “Війна за зв’язок: що відбувається на сході України,” [War for connectivity: what is happening in eastern Ukraine] Tech Today, MTS 
Productions, September 19, 2014, http://bit.ly/1RiaEeO. 
16 “В "ДНР" ввели цензуру в интернете,” [“DNR” Introduces Internet Censorship] ZN.ua, May 30, 2015, http://bit.ly/1PQ7yO3 
17 Tetyana Lokot, “Ukrainian Separatists Block 100+ News Websites in ‘Lugansk People’s Republic’,” Global Voices, January 14, 2016. 
https://globalvoices.org/2016/01/14/ukrainian-separatists-block-100-news-websites-in-lugansk-peoples-republic/. 
18 “В Крыму отключают украинские новостные сайты,” [Ukrainian news websites blocked in Crimea] Hromadske Radio, August 12, 
2014, http://bit.ly/1L6Ym8j. 
19 “Привет” от “ДНР”? У клиентов ахметовской “Vega” в оккупированном Донецке пропал доступ к Интернету,” (“Hello” from 
“DPR”? Clients of Akhmetov-owned Vega disconnected from Internet in the occupied Donetsk) Ostrov, August 2, 2016,  
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/505346/. 
20  “Інтернет-провайдер Vega заявляє про захоплення офісу в окупованому Донецьку,” (Internet provider Vega claims its office was 
seized in the occupied Donetsk) Detector Media, January 24, 2017, http://detector.media/infospace/article/122513/2017-01-24-internet-
provaider-vega-zayavlyae-pro-zakhoplennya-ofisu-v-okupovanomu-donetsku/  
21 "Укртелеком" Ахметова в ОРЛДО припиняє роботу через захоплення”, (Akhmetov’s Ukrtelekom stops operating in the occupied 
territories of Luhansk and Donetsk regions) Ekonomichna Pravda, March 1, 2017, https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/1/622149/. 
22 “В "ДНР" полностью перешли на российский интернет-трафик,” (“DNR” completely switched to Russian internet traffic) Strana.ua, 
March 7, 2017, http://bit.ly/2qM200A.  

https://www.rbc.ua/ukr/lnews/polzovatelyami-smartfonov-vlyayutsya-35-ukraintsev-1473682956.html
https://www.rbc.ua/ukr/lnews/polzovatelyami-smartfonov-vlyayutsya-35-ukraintsev-1473682956.html
https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-mobilnyi-internet-odyn-iz-naihirshykh-u-sviti-opensignal
https://hromadske.ua/posts/v-ukraini-mobilnyi-internet-odyn-iz-naihirshykh-u-sviti-opensignal
http://ain.ua/2017/03/16/640413
http://bit.ly/1cblxxY
http://bit.ly/1cblxxY
https://globalvoices.org/2016/01/14/ukrainian-separatists-block-100-news-websites-in-lugansk-peoples-republic/
http://bit.ly/1L6Ym8j
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/505346/
http://detector.media/infospace/article/122513/2017-01-24-internet-provaider-vega-zayavlyae-pro-zakhoplennya-ofisu-v-okupovanomu-donetsku/
http://detector.media/infospace/article/122513/2017-01-24-internet-provaider-vega-zayavlyae-pro-zakhoplennya-ofisu-v-okupovanomu-donetsku/
https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/1/622149/
http://bit.ly/2qM200A
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магістральної мережі передачі даних до міжнародної інтернет-мережі не є централізованим, і 
більшість провайдерів інтернет-послуг самостійно розпоряджаються власними каналами зв’язку, хоча 
домінуючі позиції зберігає ПАТ «Укртелеком», яке раніше перебувало в державній власності (див. 
розділ «Ринок ІКТ»). Українська мережа обміну інтернет-трафіком UA-IX забезпечує обмін інтернет-
трафіком та підключення українських інтернет-провайдерів до глобальної мережі Інтернет. Країна 
має добре розвинену мережу не менше ніж з восьми регіональних точок обміну інтернет-трафіком, а 
також прямі з’єднання через різноманітні фізичні канали з найбільшими точками обміну інтернет-
трафіком у Західній Європі.23 
 
Ринок ІКТ 
 
Телекомунікаційний ринок України є достатньо ліберальним і наразі демонструє стійкі темпи росту. За 
даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
(НКРЗІ), в Україні працює близько 6 000 провайдерів та операторів телекомунікацій.24  
 
Раніше державі належало 93% акцій компанії «Укртелеком», що є найбільшим оператором 
телекомунікацій і провідним інтернет-провайдером в Україні, проте в березні 2011 року компанію 
було приватизовано.25 Владою було розпочато розслідування за фактами порушень, пов’язаних із 
підписанням договору про приватизацію Укртелекому, виявлених за звітний період, проте компанія 
заперечує будь-яку свою причетність до порушень і заявила, що розслідування жодним чином не 
вплине на надання послуг клієнтам.26 
 
Укртелеком продовжує залишатися найбільшим інтернет-провайдером у країні.  Інші провайдери 
телекомунікацій змушені орендувати лінії зв’язку, оскільки «Укртелеком» володіє більшістю об’єктів 
телекомунікаційної інфраструктури, і мало хто з альтернативних провайдерів має достатню кількість 
ресурсів, щоб побудувати власні мережі. Проте «Укртелеком» не чинить тиску на інших інтернет-
провайдерів і не здійснює регуляторного контролю їхньої діяльності.  
 
Іншими основними інтернет-провайдерами в Україні є «Воля», «Тріолан», «Датагруп» та  «Вега».27 
«Київстар» (що належить нідерландській компанії «Vimpel-Com Ltd.» ) є другим найбільшим інтернет-
провайдером28 та одним із трьох провідних операторів ринку мобільного зв’язку, разом із компанією 
«Vodafone Україна» та компанією «lifecell» (раніше відомою під назвою «life»), що належить компанії 
«Астеліт», основними акціонерами якої є турецька компанія Turkcell та українська компанія «Систем 
Кепітал Менеджмент». Разом ці компанії контролюють 94,6% ринку мобільного зв’язку.29 
 
За даними Українського державного центру радіочастот «Укрчастотнагляд», 86 операторів мають 
ліцензії на надання послуг супутникового зв’язку в Україні. Доступ до інтернету за допомогою 
супутникових технологій в Україні надають такі компанії, як «Укрсат», «Інфоком-СК», «Спейсгейт», 
«Адамант», «LuckyNet», «Укрнет» та «Itelsat». За винятком компанії «Інфоком-СК»,30 усі ці компанії 
перебувають у приватній власності.31  

                                                 
23 Jim Cowie, “Syria, Venezuela, Ukraine: Internet Under Fire,” Dyn Research, February 26, 2014, 
http://www.renesys.com/2014/02/internetunderfire/. 
24  National Commission for the State Regulation of Communications and Informatization, 
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk 
25  92,8% акцій було продано компанії ЕСУ, яка є українською «дочкою» австрійської компанії EPIC. See “Укртелеком продан,” 
[Ukrtelecom Sold] Dengi.Ua, March 11, 2011, http://bit.ly/1Vq9ALT.  ЕСУ була придбана українською компанією «Систем Кепітал 
Менеджмент» у 2013 році. http://en.interfax.com.ua/news/economic/404675.html  
26 https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/scm-confirms-readiness-defend-property-rights-ukrtelecom-3mob-court.html  
27  Illia Kabachynsky, “Рейтинг успішності інтернет-провайдерів-2015,” (Ranking of successfulness of internet providers-2015) Forbes 
Ukraine, April 30, 2015, accessed on April 4, 2017, http://bit.ly/2oAFVVJ  
28  Див. там же. 
29 Olga Karpenko, “В Украине почти 55 млн абонентов мобильной связи,” [Ukraine has almost 55 million mobile subscribers] AIN, July 
31, 2012, http://bit.ly/1FKMuIE. 
30 Компанія «Інфоком-СК» була заснована в 1991 році двома телекомунікаційними компаніями - державною компанією 
«Укртелеком» та німецькою компанією «Controlware». Infocom, «Історія» («History»), дата перегляду: 15 червня 2012 року, 
http://bit.ly/1FIrp1N. 
31 OpenNet Initiative, «Україна» [«Ukraine»], https://opennet.net/research/profiles/ukraine. 
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Якихось прямих перешкод для виходу на ринок ІКТ не існує, але будь-яке нове підприємство 
стикається з перепонами, у тому числі такими, як бюрократія та корупція, а також із законодавчими та 
податковими вимогами ,  притаманними бізнес-середовищу в Україні. Зокрема, український ринок 
ІКТ критикують за складність процедури отримання ліцензії для операторів :відповідно до Закону 
«Про зв’язок» 2003 року оператори зобов’язані отримувати ліцензію до початку своєї господарської 
діяльності. Регіональні інтернет-провайдери — це зазвичай невеликі місцеві підприємства, і 
домінування на регіональному рівні переважно залежить від наявності бізнесових та інших зв’язків у 
конкретному регіоні, що робить ринок уразливим до корупції. 
 
Регуляторні органи 
 
Регулятором сектору ІКТ є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (НКРЗІ). Члени НКРЗІ призначаються на посади Президентом України.32 Закон «Про 
зв’язок» 2003 року не гарантує незалежність комісії, і занепокоєння викликає непрозорість процедури 
призначення її членів з огляду на поширення політичної корупції та високоприбутковий характер 
бізнесу в секторі ІКТ. Критики говорять про непрозорість рішень та діяльності НКРЗІ. У 2015 році 
новопризначений голова НКРЗІ пообіцяв провести реформування регулятора.33 
 
 
 

Обмеження контенту 
Конфлікт з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України спонукав 
владу запровадити цензуру онлайн-контенту, який розцінюється як такий, що 
підриває позиції України у конфлікті. За період, що охоплює цей звіт, було 
заблоковано декілька російських інтернет-ресурсів та піддано цензурі десятки 
українських сайтів на контрольованих бойовиками територіях Донецької і 
Луганської областей. Попри всі обмеження інтернет продовжує відзначатися 
відносним інформаційним різноманіттям. Незважаючи на високу активність 
проросійських інтернет-тролів, місцеве населення активно відстежує та 
викриває спроби маніпуляцій в інформаційному просторі. 
 
Блокування та фільтрування 
У минулому українська влада зрідка вдавалася до блокування інтернет-контенту. Однак, зважаючи на 
те, що конфлікт між українськими збройними силами та проросійськими сепаратистами на сході 
України продовжується вже четвертий рік, у травні 2017 року президент Петро Порошенко заявив 
про включення декількох російських інтернет-ресурсів до санкційного списку та їх блокування з 
міркувань національної безпеки.34  Українським інтернет-провайдерам було заборонено надавати 
доступ до соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», які раніше користувалися 
популярністю в Україні. Також було заблоковано доступ до пошукової системи «Яндекс», 
найпопулярнішої російськомовної пошукової системи світу, та популярного поштового сервісу 
mail.ru. Станом на кінець 2017 року ці ресурси залишаються заблокованими. Президент Петро 
Порошенко заявив, що вжиті заходи були викликані необхідністю захисту від кібератак та збору даних 

                                                 
32 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, дата перегляду: 5 квітня 2017 року, 
http://bit.ly/1OaChbb. 
33 “НКРСИ должна стать независимой — глава ведомства,” [NCCIR must become independent—head of regulator] Delo, May 26, 
2015, http://bit.ly/1Lmv5Iy. 
34  https://www.washingtonpost.com/world/in-new-sanctions-list-ukraine-blocks-russian-social-media-sites/2017/05/16/a982ab4e-
3a16-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html?utm_term=.d142644e42ed 
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російськими спецслужбами.35 Інші міжнародні інтернет-ресурси, такі як Facebook та Twitter, 
залишаються у вільному доступі, і після Революції гідності 2014 року кількість їхніх користувачів лише 
зросла (див. розділ «Цифровий активізм»).36  
 
Блокування російських інтернет-ресурсів було здійснено на підставі указу про кібербезпеку та указу 
про інформаційну безпеку, прийнятих у лютому 2017 року, які передбачають розширення 
повноважень органів державної влади щодо блокування інтернет-контенту. Згідно цих указів  
планується розробка правових механізмів блокування, моніторингу та видалення контенту, який 
вважається таким, що загрожує державі. 37 У червні 2017 року Міністерство інформаційної політики 
опублікувало «чорний список» з 20 незаконних сайтів, які начебто підбурюють міжнаціональну 
ворожнечу. Більшість веб-ресурсів у цьому списику – новинні сайти, що публікують контент, 
прихильний до де-факто влади на окупованих територіях Донбасу.38   
  
Українські органи влади продовжили блокувати сайти, які вважалися такими, що містять російську 
пропаганду. В липні 2017 року Служба безпеки України (СБУ) заявила про блокування нею 10 сайтів, 
які, за її даними, були створені російськими спецагентами задля поширення антиукраїнської 
пропаганди, хоча в заяві жодного конкретного сайту названо не було.39 СБУ назвала ці сайти 
складовою гібридної війни Росії проти України.40    
 
Фактична влада окупованих частин східної України окремо заблокувала українські інформаційні 
ресурси, зокрема українські новинні сайти.41 У травні 2015 року самопроголошена «Донецька 
народна республіка» (ДНР) створила офіційний «чорний список» сайтів, заборонених на її території, 
проте цей список перебуває в закритому доступі і незрозуміло, до якої міри керівництво «ДНР» може  
застосовувати санкції проти сайтів, зазначених у цьому списку.42  В січні 2016 року сепаратистська 
влада сусідньої «Луганської народної республіки» заблокувала доступ до понад 100 медійних сайтів, 
змусивши місцевих інтернет-провайдерів виконувати її розпорядження про цензуру.43 
 
Іноді блокування зазнають матеріали, що порушують авторські права. Протягом періоду, що 
охоплюється цим звітом, створеною у 2015 році кіберполіцією було заблоковано піратські матеріали, 
у тому числі популярний файлообмінник. 
 
Видалення контенту 
Українська влада іноді змушує третіх осіб видаляти контент, який стосується гострих політичних 
питань. У поле зору СБУ потрапила хостингова компанія NIC.ua після того, як вона не виконала 
вимогу правоохоронних органів про закриття нібито антиукраїнських сайтів у квітні 2015 року.  
Співробітники СБУ пізніше вилучили хостингові сервери в чотирьох розташованих у Києві дата-
центрах NIC.ua, тимчасово відключивши 30 000 українських сайтів, які не мали жодного відношення 
до сторінок, які цікавили СБУ. 44 Протягом періоду, що охоплює цей звіт, жодних повідомлень про 
аналогічні інциденти у ЗМІ не було. 
 

                                                 
35  https://www.washingtonpost.com/world/in-new-sanctions-list-ukraine-blocks-russian-social-media-sites/2017/05/16/a982ab4e-
3a16-11e7-9e48-c4f199710b69_story.html?utm_term=.d142644e42ed 
 
37  Yuliya Zabelina, “Боротьба з неугодними або з Росією: що стоїть за доктриною інформаційної безпеки,” (Fight with unwelcome 
or Russia: what is behind the information security doctrine) Detector Media, March 1, 2017, http://bit.ly/2nYm9AB.  
38 http://mip.gov.ua/files/pdf/perelik-saitiv.pdf 
39 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3685#.2veayF96.dpbs; http://netfreedom.org.ua/sbu-zablokovano-10-sajtiv-z-
antyukrainskoju-propagandoju/ 
 
41 “Боевики «ДНР» блокируют интернет-сайты, выступающие против терроризма и сепаратизма,” [“DNR” fighters block internet 
websites speaking against terrorism and separatism] CRiME, September 30, 2014, http://crime.in.ua/node/6462. 
42 “В "ДНР" ввели цензуру в интернете,” [“DNR” Introduces Internet Censorship] ZN.ua, May 30, 2015, http://bit.ly/1PQ7yO3. 
43 Tetyana Lokot, “Ukrainian Separatists Block 100+ News Websites in ‘Lugansk People’s Republic’,” Global Voices, January 14, 2016. 
https://globalvoices.org/2016/01/14/ukrainian-separatists-block-100-news-websites-in-lugansk-peoples-republic/. 
44 Anna Poludenko-Young, “Ukraine's Security Service Takes Down 30,000 Websites to Fight ‘Pro-Russian Propaganda’,” Global Voices, 
April 28, 2015, http://bit.ly/1M47yqs. 
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У квітні 2017 року Верховна Рада України прийняла закон, яким зобов’язала постачальників послуг 
хостингу обмежувати доступ до веб-сторінок, на яких здійснюється незаконне відтворення певних 
категорій матеріалів, захищених авторським правом, за заявою власника цього авторського права, у 
випадках коли  власника веб-сторінки було повідомлено про виявлення контенту, який порушує 
авторські права, але він не припинив таке порушення. Хостинг-провайдер може приховати відповідну 
веб-сторінку без рішення суду, однак з того моменту таке рішення необхідно отримати протягом 
десяти днів. Постачальники послуг хостингу можуть притягатися до відповідальності за порушення 
цієї норми.45 Цей закон покликаний забезпечити підтримку кінематографії в Україні.46 
 
Чинною редакцією Кримінального кодексу України передбачено покарання за «несанкціоновані дії з 
інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах чи комп’ютерних 
мережах».47 Інтернет-провайдери можуть бути зобов’язані протягом доби видаляти або блокувати 
непристойний чи незаконний контент. 
 
 
Медіа, різноманітність та маніпулювання контентом  
Інтернет-медіа в Україні загалом менше зазнають економічного тиску та контролю з боку їхніх 
власників, аніж традиційні ЗМІ. Активне використання соціальних мереж, зокрема мережі Facebook, 
журналістами, політиками та активістами сприяє різноманітності та плюралізму інформації в інтернеті. 
Проте інтернет-журналісти, коментатори та інтернет-користувачі змушені вдаватися до самоцензури, 
зокрема при висвітленні тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю підтримуваних Росією 
бойовиків на сході України, а також тем сепаратизму, тероризму і патріотизму. Застосування 
самоцензури більш яскраво виражене на територіях сходу України, окупованих проросійськими 
силами, та в Криму, де інтернет-користувачі та журналісти зазнають нападів,48 знущань та залякувань 
за свою проукраїнську позицію.  
 
Іноді українська влада вдається до переслідування онлайн-ЗМІ, які вона вважає проросійськими. У 
червні та липні 2017 року правоохоронцями та співробітниками СБУ було здійснено рейд на офіси 
редакцій «Страна» та «Вести», двох українських інтернет-видань з проросійською позицією. СБУ 
заявила, що обшуки було проведено в рамках розслідування за фактом розголошення державної 
таємниці, проте інтернет-видання «Страна» заперечило свою причетність до цього. Спостерігачі 
зауважили, що зазначені рейди були спробою тиску та залякування інтернет-видань. Сайти обох 
інтернет-видань працюють у штатному режимі. 49 
 
За даними нещодавно проведеного опитування працівники ЗМІ вважають проурядові маніпуляції в 
онлайн-дискусіях найбільш поширеною проблемою свободи інтернету в Україні.50 Журналісти та 
користувачі ІКТ на підконтрольних українській владі територіях дедалі частіше стикалися з утисками за 
висловлювання критики у бік влади чи військових. Переслідування з боку проурядових активістів 
зазнав незалежний український інтернет-телеканал «Громадське» через висвітлення ним конфлікту на 
сході України.  Після розміщення у соціальній мережі Facebook на сторінці прес-центру штабу АТО 
заяви про те, що «Громадське» викриває позиції українських військових, це повідомлення впродовж 
п’яти хвилин поширили сотні користувачів, відреагувавши гнівними коментарями на адресу 
журналістів «Громадського». Такий високий рівень активності був нетиповим для сторінки прес-
центру штабу АТО у Facebook, і за результатами проведеного розслідування щодо зазначеної 
активності була виявлена група проурядових інтернет-тролів та ботів, які можуть створювати 

                                                 
45 http://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/05/intermediaries-online-copyright-infringements/  
46 “Між захистом і цензурою. В Україні регулюють інтернет-піратство досудовим методом,” (Between protection and censorship. 
Internet piracy is to be regulated by pre-court procedure in Ukraine) Internet Freedom, April 3, 2017, http://netfreedom.org.ua/mizh-
zakhystom-i-cenzuroju-v-ukrajini/.  
47 Articles 361, 362, 363 of Ukraine’s Criminal Code, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ page 11. 
48 “У Луганську сепаратисти викрали журналіста і пограбували офіс інтернет-сайту,” [In Luhansk, separatists kidnap journalist, rob 
internet website office] Radio Svoboda, July 16, 2014, http://bit.ly/1MKcSSA. 
49  http://netfreedom.org.ua/novi-obshuky-strana-ua-ta-lypnevi-obshuky-vestej-chomu-sylovyky-neefektyvni/ 
50  Internews Ukraine, “Результати опитування щодо ризиків Інтернет-свободи в Україні,” (Results of the survey on the risks of 
internet freedom in Ukraine), http://internews.ua/2017/01/netfreedom-survey/ 
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підроблені облікові записи для написання фейкових постів і коментарів у соціальних мережах.51 
Журналісти «Громадського» заявили, що вони стали жертвами нападок через висвітлення ними 
жахливих умов, в яких доводиться воювати українським військовослужбовцям у зоні АТО.  
 
Український інформаційний простір в інтернеті також є полем для маніпуляцій з боку суб’єктів, які 
представляють інтереси Росії. Підроблена чи така, що навмисно вводить в оману, інформація з 
дружньою до Кремля риторикою регулярно поширюється в інтернеті у новинних повідомленнях, 
розрахованих на російськомовну аудиторію, у тому числі серед українців. StopFake, місцевий ресурс, 
створений для спростування фейкових новин і пропаганди в інтернеті, регулярно виявляє 
російськомовні підроблені новини на теми, що стосуються ситуації в Україні. Такі статті пишуться за 
однією і тією ж схемою, відображаючи неправдиву інформацію, покликану підкреслити різні промахи 
та недоліки української влади,52 наголосити на погіршенні відносин України з Європейським 
Союзом,53 а також неправдиву інформацію, покликану підкреслити схвалення українцями та 
кримчанами анексії Криму Росією.54 Такі статті часто спершу з’являються у російських виданнях, у 
тому числі у державних ЗМІ, а також іноді пізніше публікуються на українських новинних сайтах в 
інтернеті.55   
 
Українська аудиторія у соціальних мережах часто стає мішенню прокремлівських тролів. Новою 
тактикою тролів стало розміщення ними фотографій, на яких вони позують як віддані патріоти 
України у минулому. Таким чином вони намагаються посіяти недовіру в українському суспільстві. 
Спостерігачі помічали акаунти тролів у розгалуженій системі соціальних мереж. Інтернет-тролі також 
проявляють високу активність у групах українських патріотів у соціальних мережах, а іноді навіть 
виступають адміністраторами сторінок. Тролі використовували символіку України на фото у своїх 
профілях у соцмережах, і, як правило, намагалися представити українську владу як таку, що не 
виправдала сподівання своїх громадян, часто закликаючи їх до насильницького повалення влади. 
Спостерігачі помітили, що їхньою цільовою аудиторією є патріоти України, які переймаються 
політичними питаннями.56    
   
Більш традиційними формами проросійських маніпуляцій були також постійні, у тому числі масові 
коментарі та проплачені пости у соціальних мережах, а також фейкові сайти.57 Міністерство 
інформації України спробувало відповісти тією ж монетою на організовані Росією інформаційні 
маніпуляції, створивши власну «інформаційну армію» в інтернеті, проте її дії не отримали схвальних 
відгуків від українських користувачів інтернету.58  
 
Цифровий активізм  
 
Соціальні мережі в Україні, які значно розширили свій вплив під час Революції гідності, продовжили 
користуватися величезною популярністю у 2017 році. Facebook та Twitter стали потужними 
майданчиками для суспільних дискусій про політику, реформи і громадянське суспільство в Україні. 
Станом на кінець 2016 року українська аудиторія Facebook сягнула 7,2 млн. користувачів.59 Проте у 
травні 2017 року в Україні було заблоковано російські соціальні мережі «ВКонтакте» та 
«Одноклассники», що виключило можливість мобілізації населення за допомогою цих популярних 
інтернет-платформ (див розділ «Блокування та фільтрування»).  

                                                 
51 Gorchinskaya, K. “The rise of Kremlin-style trolling in Ukraine must end,” Guardian, July 27, 2016, http://bit.ly/2at6nYA. 
52  http://www.stopfake.org/en/fake-ukraine-to-introduce-food-ration-cards/ 
53  Для прикладу: http://www.stopfake.org/en/fake-most-ukrainians-not-interested-in-visa-free-travel-to-eu/ 
54  Для прикладу: http://www.stopfake.org/en/fake-crimea-benefits-economically-from-reunification-with-russia/ 
55  Для прикладу: http://www.stopfake.org/en/fake-most-ukrainians-not-interested-in-visa-free-travel-to-eu/ 
56 http://texty.org.ua/d/fb-trolls/index_eng.html  
57 Aric Toler, “Inside the Kremlin Troll Army Machine: Templates, Guidelines, and Paid Posts,” Global Voices, March 14, 2015, 
http://bit.ly/1j3kMNw.; Aric Toler, “Fake ‘Ukrainian’ News Websites Run by Russian ‘Troll Army’ Offshoots,” Global Voices, November 19, 
2014, http://bit.ly/1P7EkfB. 
58 Tetyana Lokot, “Ministry of Truth’ Recruits Ukrainians for ‘Internet Army,” Global Voices, February 25, 2015, http://bit.ly/1OJEyua. 
59  Oleg Dmytrenko, “Українська аудиторія Facebook демонструє фантастичні темпи росту – збільшилась на третину всього за 7 
місяців,” (Ukrainian Facebook audience demonstrates fantastic speed of growth - it got bigger by third in just 7 months) Watcher, 
November 25, 2016, http://bit.ly/2kwFycn  
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Активісти і волонтери мобілізувалися ще під час Революції гідності у 2014 році і знайшли нове 
застосування онлайн-платформам,60 займаючись збором коштів на потреби армії і добровольчих 
батальйонів, наданням інформації та допомоги біженцям, а також краудфандингом для перекладу 
книжок українською мовою. 61 У 2015 році журналісти також використовували наявні у відкритому 
доступі засоби та дані для відстеження присутності російських військ та військової техніки в Україні.62 
Інтернет-платформа LetMyPeopleGo регулярно оновлює списки українських громадян, які незаконно 
утримуються російськими силовиками, а також проводить кампанії за їх звільнення з полону.63 У 
березні 2017 року була проведена окрема соціальна кампанія в інтернеті за звільнення з полону Ігоря 
Козловського, якого було затримано в Донецьку за звинуваченнями у шпіонажі та  зберіганні зброї.64  
 
Активісти запустили в інтернеті декілька ініціатив на підтримку людей з обмеженими можливостями65, 
а також для відстоювання прав жінок. Інтернет-видання «Повага», яка почало працювати у 2016 році, 
має на меті просувати інтереси жінок за допомогою адвокаційних кампаній в інтернеті та завдяки 
створенню онлайн бази даних українських жінок-експерток. Зазначена база даних доступна місцевим 
та міжнародним ЗМІ, які шукають поради експертів у різних галузях медіа-діяльності.66 Ще одна 
інтернет-кампанія #ЯНеБоюсьСказати стала популярною у липні 2016 року після того, як активістка 
Анастасія Мельниченко поділилася особистими історіями сексуального насильства та домагань. 
Тисячі жінок з України та Росії згуртувалися в соціальних мережах, щоб розповісти власні історії під 
хештегом #ЯНеБоюсьСказати, маючи на меті змінити культурне ставлення до проблеми сексуального 
насильства в країнах, де цій проблемі часто не надають особливого значення чи звинувачують самих 
жінок у провокуванні сексуального насильства.67 
 
Багато хто з високопосадовців в українському уряді активно користується Facebook та Twitter для 
інформування про свою діяльність і реформи. Чиновники регулярно відповідають на коментарі в 
соціальних мережах, намагаючись враховувати громадську думку у своїй діяльності, що сприяє 
підвищенню підзвітності.68     
 
 

Порушення прав користувачів  

Влада взялася за користувачів соціальних мереж у спробі зупинити 
антиукраїнську риторику в інтернеті, внаслідок чого розпочалися арешти 
інтернет-користувачів за так звані «сепаратистські» чи «екстремістські» 
висловлювання. Занепокоєння продовжує викликати фізичне насильство, 
зокрема у зв’язку з вбивством відомого журналіста Павла Шеремета у Києві. 

                                                 
60 Tetyana Bohdanova, “How #EuroMaidan and War with Russia Have Changed Ukraine's Internet,” Global Voices, January 9, 2015, 
http://bit.ly/1M49gI8; Tymur Vorona, “Украина — родина волонтеров, или как IT-добровольцы помогали стране в 2014 году,” 
[Ukraine—the land of volunteers, or how IT-volunteers helped the country in 2014] AIN, Jaunary 8, 2015, 
http://ain.ua/2015/01/08/556357.  
61 http://komubook.com.ua/  
62 Tetyana Bohdanova, “Outing the Russian Military in Eastern Ukraine,” Global Voices, March 19, 2015, http://bit.ly/1O5Tp0r; Aric Toler, 
“Fact Checking the Conflict in Eastern Ukraine,” Global Voices, March 3, 2015, http://bit.ly/1YRnKVo.  
63 LetMyPeopleGo, https://www.facebook.com/LetMyPeopleGoUkraine.en/. Дата перегляду: 1 серпня 2016 року. 
64 “#FreeKozlovskyу. У соцмережі флешмоб із закликом визволити вченого з полону “ДНР”,” (#FreeKozlovskyy. A flashmob in social 
media to call for release of scholar from the captivity in “DPR”) Ukrayinska Pravda. Zhyttia, March 15, 2017, http://bit.ly/2nrKmlC.; 
https://www.hrw.org/news/2016/07/21/they-do-exist 
65 Доступно.UA, https://www.facebook.com/ДоступноUA-1617803701799770/. Accessed on August 1, 2016; “Користувачі соцмереж у 
різних шкарпетках підтримують людей із синдромом Дауна,” (Users of social networks support people with Down syndrome by 
wearing different socks) Ukrayinska Pravda. Zhyttia, March 21, 2017, http://bit.ly/2nrILfL.  
66  https://rising.globalvoices.org/exchange/2016/01/27/women-and-digital-advocacy-in-post-euromaidan-ukraine/ 
67 Anastasiya Melnychenko, “The woman who wasn’t afraid to say it,” Meduza, July 8, 2016, 
https://meduza.io/en/feature/2016/07/08/the-woman-who-wasn-t-afraid-to-say-it. 
68 “Каких украинских министров можно читать в Facebook,” AIN, 17 березня 2014 року, http://bit.ly/1OaG20h.  
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Кібератак, переважно ініційованих іноземними агентами, зазнали різні 
державні установи, об’єкти інфраструктури та державні реєстри. 
 
Правове середовище 
Право на свободу слова гарантується всім громадянам України згідно зі статтею 34 Конституції 
України, хоча це право може обмежуватися державою в інтересах національної безпеки чи 
громадського порядку, і на практиці воно часто порушується. Частина третя статті 15 Конституції 
України забороняє цензуру з боку держави.  
 
Якогось спеціального закону, який би передбачав кримінальне покарання або цивільну 
відповідальність за діяльність у сфері ІКТ, не існує, проте на діяльність в інтернеті поширюються інші 
норми законодавства, що передбачають покарання за екстремістську діяльність, тероризм чи заклики 
до сепаратизму. Частинами 2 і 3 статті 109 Кримінального кодексу України передбачено покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за загрозу територіальній цілісності та 
суверенітету України.69 Статтею 110 Кримінального кодексу України до кримінально-карних діянь 
віднесені публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, у тому числі в інтернеті, і 
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.  
 
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» містить викладені в загальних 
формулюваннях положення, що передбачають запровадження «особливих правил»  користування 
зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі під час надзвичайного стану.70 Не 
зрозуміло, що це положення може означати на практиці, хоча скоріше за все, воно передбачатиме 
певне обмеження доступу до інтернету. 
 

У 2015 році року при Міністерстві внутрішніх справ України було створено департамент кіберполіції  в 
рамках загальної реформи поліції. Цей захід переважно отримав схвальні відгуки у суспільстві.71 На 
кіберполіцію було покладено завдання боротися з кіберзлочинністю, у тому числі з міжнародними 
схемами відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, та цифровим піратством (див. розділ 
«Блокування та фільтрування»).  
 
Переслідування та затримання за діяльність в інтернеті 
У 2016 та 2017 рр. було оштрафовано, затримано чи позбавлено волі на строк до п’яти років багатьох  
українських інтернет-користувачів.72  Крім того, адміністрації сепаратистів, які контролюють частину 
сходу України, засудили до 14 років позбавлення волі блогера, частково за обвинуваченнями у 
співробітництві з українськими спецслужбами.  
 
Українська влада притягувала до відповідальності за активність на сторінках та акаунтах у соціальних 
мережах, які вона вважала такими, що містять «заклики до екстремізму або сепаратизму» чи іншим 
чином загрожують територіальній цілісності України. Служба безпеки України в лютому 2017 року 
повідомила, що було відкрито 30 кримінальних проваджень проти адміністраторів спільнот у 
соціальних мережах, які «поширювали заклики до повалення конституційного ладу, масових 
заворушень та інших протиправних вчинків».73  
 

• В листопаді 2016 року жителя Вінниці, розташованої на заході  в центральній Україні, було 
засуджено до трьох років в’язниці згідно з ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України, 
якою передбачено покарання за публічні заклики до порушення територіальної 

                                                 
69 Criminal Code of Ukraine (2001, Amended 2016), http://bit.ly/2fzpeqb. 
70 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 
71 Tetyana Lokot, “Watch Out, Internet! Ukraine Is Getting Its Own Cyberpolice,” Global Voices, October 12, 2015. 
https://globalvoices.org/2015/10/12/watch-out-internet-ukraine-is-getting-its-own-cyberpolice/. 
72  Isaac Webb, “Ukrainian Social Media Users Get Five Years in Prison For ‘Supporting Separatism’,” Global Voices, February 7, 2017, 
http://bit.ly/2oNREAt. 
73  Security Service of Ukraine, “СБУ ефективно протидіє антиукраїнській пропаганді в Інтернеті (відео),” (Security Service of Ukraine 
is effectively counteracting anti-Ukrainian propaganda on internet (video) February 13, 2007, http://bit.ly/2oQHG0M.  
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цілісності України. Чоловік нібито розміщував у соціальних мережах заклики до участі у 
референдумі за створення незалежної «Вінницької народної республіки».74  

 
• У листопаді за результатами розгляду іншої справи суд м. Львова засудив місцевого 

жителя до позбавлення волі на строк 3 роки за статтею 110 Кримінального кодексу 
України за розміщення у соцмережі «ВКонтакте» закликів до захоплення державної влади 
та зміни меж території України. За повідомленнями, чоловік мав лише 22 послідовників.75  

 
• Мешканця м. Харків, що знаходиться на сході України, в січні 2017 року було засуджено 

до 3,5 років в’язниці за розміщення в соціальних мережах повідомлень, спрямованих на 
підтримку проросійських сепаратистів на сході України. За повідомленнями СБУ 
сепаратист порушив статтю 110 Кримінального кодексу України, розміщуючи в інтернеті 
повідомлення, які загрожували українській державності та агітуючи за створення 
псевдодержавного утворення «Новоросія» в межах кордонів України. 76  

 
• В лютому 2017 року мешканця Волині було засуджено до 5 років позбавлення волі за 

пропаганду «ДНР» та «ЛНР» у соціальних мережах.77  
 

• У серпні 2017 року було затримано житомирського журналіста-фрілансера Василя 
Муравицького за обвинуваченнями у державній зраді, посяганні на територіальну 
цілісність України, пособництві терористичним організаціям та розпалюванні 
національної ненависті. За повідомленнями СБУ, Муравицький публікував 
«антиукраїнські матеріали» на шести російських сайтах новин і був «інформаційним 
найманцем» російських державних інформагентств.  Муравицького, якому загрожує до 
15 років ув’язнення, вочевидь, було виявлено за контрактом, який він уклав з російським 
інформагентством «Россия сегодня». 78   

 
Влада контрольованих сепаратистами територій Донецької та Луганської областей також притягала 
до відповідальності інтернет-журналістів та блогерів. У листопаді 2016 року до позбавлення волі на 14 
років було засуджено українського блогера Едуарда Неделяєва, який писав про повсякденне життя в 
окупованому Луганську. Неделяєву було пред’явлено обвинувачення у наклепі на жителів «ЛНР», 
розпалюванні ненависті до Росії та загрозі національній безпеці через співробітництво з 
українськими спецслужбами.79 Очолювана сепаратистами адміністрація «ЛНР» затримала ще одного 
блогера, Геннадія Беницького, який перебував під вартою з листопада 2016 року по березень 2017 
року, за обвинуваченнями у використанні соціальних мереж для поширення екстремістських 
матеріалів, які принижували честь і гідність місцевих жителів, а також розповсюдженні публікацій 
образливого характеру по відношенню до органів влади «ЛНР».80 
 
Стеження, приватність та анонімність 
 

                                                 
74 "Вінничанина ув’язнено на три роки за антиукраїнські заклики в інтернеті," (Resident of Vinnytsia sentenced to three years for 
anti-Ukrainian calls online) Detector Media, November 24, 2016, http://bit.ly/2pi92tC. 
75 «Жителя Львова осудили на 3 года за сепаратистские посты «ВКонтакте»» (Resident of Lviv convicted for three years in prison for 
separatist posts in VKontakte) AIN, November 9, 2016, http://bit.ly/2pOTHE1. 
76  http://detector.media/infospace/article/122118/2017-01-11-na-kharkivshchini-rozpovsyudzhuvacha-separatistskikh-materialiv-
zasudzheno-na-35-roki-sbu/ 
77  http://detector.media/infospace/article/122819/2017-02-03-volinyanina-zasudzheno-umovno-za-propagandu-dnrlnr-u-
sotsmerezhakh/ 
78 https://cpj.org/2017/08/ukrainian-journalist-in-custody-on-anti-state-char.php; https://rsf.org/en/news/two-more-victims-
information-war-ukraine 
79 https://rsf.org/en/news/two-more-victims-information-war-ukraine; “В окупованому Луганську затримали блогера, який 
відкрито підтримував Україну,” (Blogger who openly supported Ukraine was detained in occupied Luhansk) 112, November 30, 2016, 
http://bit.ly/2pfenld. 
80  “В «ЛНР» взяли в полон ще одного блогера,” (Another blogger captured in “LPR) Hromadske Radio, December 27, 2016, 
http://bit.ly/2okcuXb; http://khpg.org/en/index.php?id=1482873596.  
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Наявної у відкритому доступі інформації про ведення стеження та перехоплення інформації дуже 
мало. Загалом, в Україні відсутнє законодавство, яке б повністю регулювало питання захисту права на 
недоторканність приватного життя та запобігало його порушенням. Служба безпеки України може 
розпочати кримінальне розслідування і використовувати пристрої перехоплення повідомлень, проте 
чинним законодавством, а саме Законом «Про оперативно-розшукову діяльність»81, не визначено, за 
яких саме обставин дозволяється застосовувати цей запобіжний захід, а також не встановлено строки 
чи обсяг його реалізації. 
 
У грудні 2013 року НКРЗІ прийняла нову редакцію «Правил здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій», до якої було включено проблемний пункт, що зобов’язував інтернет-операторів та 
провайдерів телекомунікацій «за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах 
всі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-пошукових 
заходів».82  Інформація щодо того, в якому обсязі виконуються ці положення, відсутня.83 
 
В період з 2002 року по 2006 рік були запроваджені механізми інтернет-моніторингу згідно з Наказом 
Держкомзв’язку № 122, що зобов’язував інтернет-провайдерів встановлювати моніторингове 
обладнання — так звані «чорні скриньки». Це робилося під приводом необхідності моніторингу 
несанкціонованої передачі інформації, що містить державну таємницю. Під тиском публічних 
протестів та скарг, що надійшли від Інтернет Асоціації України та Української Гельсінської спілки з 
прав людини, в серпні 2006 року Міністерство юстиції скасувало цей наказ.  
 
На цей момент реєстрація інтернет-користувачів чи абонентів передплаченого мобільного зв’язку не 
є обов’язковою, і інтернет-користувачі можуть анонімно купувати SIM-карти передплаченого зв'язку, 
а також анонімно розміщувати коментарі на сайтах, для користування якими не вимагається 
реєстрація. 
 
 
Залякування і насильство 
 
У зв’язку з конфліктом, що триває на сході України, активісти соцмереж і журналісти онлайн-видань 
продовжують стикатися з погрозами, і в період, що охоплює цей звіт, сталося вбивство, яке набуло 
великого суспільного резонансу.  
 
20 липня 2016 року в центрі м. Києва, внаслідок вибуху автомобіля через спрацювання вибухового 
пристрою, загинув Павло Шеремет, відомий білоруський журналіст, який працював в українському 
інтернет-виданні «Українська правда».84 З-поміж інших тем, він писав про корупцію у владі та 
конфлікт на сході України;  Шереметі, який за свою кар’єру встиг попрацювати в Білорусі, Росії та 
Україні, довелося відчути на собі утиски з боку влади і відсидіти у в’язниці за свої репортажі.  Колеги 
Шеремета в «Українській правді» вважають, що вбивство Павла було помстою за його професійну 
діяльність.85 Станом на середину 2017 року розслідування вбивства Шеремета ще не завершено. 
 
Інші журналісти зазнавали насильства за опубліковані в інтернеті репортажі про корупцію. У березні 
2017 року охоронці поблизу маєтку голови Запорізької обласної державної адміністрації напали на 

                                                 
81 Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність", http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. Дата перегляду: 1 серпня 
2016 року. 
82 НКРЗІ, «Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій». 
83 Oleg Shynkarenko, Зашморг на інтернет [A Noose on the Internet], INSIDER, January 8, 2014, 
http://www.theinsider.ua/business/52bac42dd8f4d/. 
84 Christopher Miller, “Prominent Belarusian-Born Journalist Pavel Sheremet Killed In Kyiv Car Blast,” Radio Liberty, July 20, 2016, 
http://www.rferl.org/a/ukraine-journalist-pavel-sheremet-killed-car-bomb/27868777.html. 
 
85  Alec Luhn, “Car bomb kills pioneering journalist Pavel Sheremet in Kiev,” The Guardian, July 20, 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/20/ukraine-journalist-pavel-sheremet-killed-kiev-car-bombing.  
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журналістів, які знімали сюжет для програми антикорупційних розслідувань «Наші гроші», і 
пошкодили техніку журналістів.86 
 
Журналісти, які розміщують репортажі про конфлікт на сході України, стикаються з погрозами на 
свою адресу з боку як підпільних організацій українських націоналістів, так і підтримуваних Росією 
сепаратистів. Обидві сторони використовували тактику, відому під назвою «доксинг», умисно 
публікуючи особисту інформацію неугодних їм осіб для заохочення до їх цькування.  
 
В серпні 2016 року організація українських націоналістів, відома під назвою «Миротворець», 
оприлюднила новий список з персональними даними тисяч журналістів, акредитованих для роботи в 
самопроголошеній «Донецькій народній республіці»,87 обізвавши їх «поплічниками терористів».88 
Журналісти, чиї імена фігурували в оприлюдненому списку, заявили, що витік інформації завадив їм 
об’єктивно висвітлювати конфлікт на сході України, а дехто з них почав отримувати погрози на свою 
адресу.89  Такі дії «Миротворця» викликали глибоке обурення міжнародної медіа-спільноти,90 проте не 
отримали належної реакції з боку українських політиків. Дехто з високопосадовців, зокрема Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, схвально відгукнулися про цю ініціативу сайту. Прокуратура м. Києва 
розпочала розслідування щодо публікацій «Миротворця», проте жодних результатів нею 
повідомлено не було, і станом на середину 2017 року список залишався у відкритому доступі в 
інтернеті. 
 
В грудні 2016 року підтримувані Росією бойовики також опублікували на новинному сайті 
сепаратистів під назвою «Трибунал» список журналістів, яких вони вважали «українськими 
пропагандистами», розмістивши також особисті фотографії журналістів, а також копії їхніх прес-карт.91  
 
Іноземні кореспонденти зазнавали переслідувань на обох фронтах. В лютому 2017 року у колонці 
коментарів користувачів на українському сайті новин «Кореспондент» були опубліковані персональні 
дані іноземних журналістів, у тому числі номера їхніх автомобілів та маршрути пересування у зоні 
конфлікту. Пізніше ця інформація з’явилася на сайті громадського руху «Український вибір», 
проросійському інтернет-ресурсі, який очолює Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира 
Путіна. 92  У відповідь на скарги громадських організацій ця інформація була видалена з обох інтернет-
ресурсів.  
 
Інші уразливі групи населення зазнавали переслідувань в інтернеті, іноді через те, що власною 
поведінкою чи зв’язками в соціальних мережах вони допомагали зловмисникам ідентифікувати себе 
як об’єкта для переслідувань. Зловмисники заманювали в соціальних мережах і спокушали на 
приватні зустрічі представників ЛГБТІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та чи 
інтерсексуалів), під час яких їх били. Нападники часто розміщують відеоматеріали інцидентів в 
інтернеті, змушуючи жертв називати свої імена, адреси та інші персональні дані. У соціальній мережі 
«ВКонтакте» цілі групи користувачів займаються тим, що «викривають» представників ЛГБТІ-
спільноти.  Учасники цих груп, як правило, називають представників ЛГБТІ-спільноти педофілами для 
виправдання шкоди, якої вони їм завдають. 93  

                                                 
86  “Охорона голови Запорізької ОДА напала на журналістів "Наших грошей”,” (Security guards of the head of Zaporizhzhya oblast 
state administration attacked journalists from “Our groshi”), Institute of Mass Information, March 21, 2017, http://bit.ly/2oVYWid.  
87 Миротворец” оприлюднив новий список журналістів,” (“Myrotvorets” published a new list of journalists), Detector Media, August 
20, 2016, http://bit.ly/2phJ7lF. 
88 Арік Толер, Тетяна Локоть, “Українські активісти оприлюднили особисті дані тисяч журналістів, які висвітлюють війну на 
Донбасі” [“Ukrainian Activists Leak Personal Information of Thousands of War Reporters in the Donbas”], Global Voices, 11 травня 2016 
року, https://globalvoices.org/2016/05/11/ukrainian-activists-leak-personal-information-of-thousands-of-war-reporters-in-the-donbas/. 
89 Halya Coynash, “Ukrainian journalist who twice confronted Putin targeted by Myrotvorets Centre vigilantes,” Human Rights in Ukraine, 
May 25, 2016, http://www.khpg.org/en/index.php?id=1464127138. 
90 “Journalists fight back against Ukrainian activists who doxed thousands of war correspondents in the Donbas,” Meduza, May 11, 2016, 
https://meduza.io/en/news/2016/05/11/open-letter-demands-ukrainian-action-over-publication-of-undercover-journalists-information. 
91 “Сайт донецьких сепаратистів продовжує публікувати персональні дані журналістів українських ЗМІ,” (The website of Donetsk 
separatists continues publishing personal data of Ukrainian journalists), Detector Media, December 27, 2016, http://bit.ly/2ofoM2q.  
92  Gala Skliarevskaya, “Кто и зачем опубликовал маршруты передвижения журналистов в зоне АТО?,” (Who and why published 
routes of journalists’ transportation in the ATO area?), Detector Media, March 11, 2017, http://bit.ly/2nYhL3u.  
93 https://globalvoices.org/2017/05/12/diversity-interrupted-anti-gay-crusades-mar-ukraines-tolerant-facade/  
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Технічні атаки 
 
Українські підприємства, урядові сайти та об’єкти національної інфраструктури часто зазнають 
кібератак. У більшості атак було помічено російський слід. Протягом періоду, що охоплює цей звіт, 
хакерські угруповання, на кшталт проросійського «Кіберберкуту», а також націоналістичні «Українські 
Кібервійська» продовжили блокувати сайти і викладати у відкритий доступ інформацію, яка 
дискредитувала тих, кого вони вважали своїми ворогами. У березні 2017 року «Українські 
Кібервійська» заявили, що за три роки вони заблокували 173 сайти терористів, проте залишається 
незрозумілим, які саме методи вони при цьому використовували.94 
 
В червні 2017 року Україну вразила масштабна хакерська атака. Вірус, який отримав назву «Petya», 
зашифрував усі дані на жорстких дисках, після чого вивів повідомлення з пропозицією здійснити 
оплату ключа дешифрування.95 Вірус поширився країною 27 червня, у переддень річниці прийняття 
Конституції України, порушивши роботу телекомунікаційних компаній, банківських установ та інших 
об’єктів критичної інфраструктури. Хакерська атака призвела до тимчасового відключення 
комп’ютерних систем радіаційного моніторингу Чорнобильської АЕС, перш ніж її було зупинено 28 
червня.96 Спостерігачі зауважили, що основним мотивом дій зловмисників були не гроші, а політичні 
міркування. Служба безпеки України заявила, що в хакерській програмі був відсутній реальний 
механізм заволодіння коштами, що вказувало на те, що справжньою метою атаки було знищення 
даних та порушення роботи державних і приватних установ по всій Україні. СБУ вважала, що до цієї 
атаки були причетні спецслужби РФ97.  
 
Президент Петро Порошенко раніше обвинувачував Росію у тому, що вона розв’язала приховану 
кібервійну проти України. У грудні 2016 року Порошенко заявив, що протягом останніх двох місяців 
на інформресурси органів державної влади України було скоєно близько 6 тис. кібератак.98 За 
повідомленнями, кібератак зазнали сайти Міністерства фінансів та Державної казначейської служби. 
Останнім часом об’єкти української інфраструктури неодноразово піддавались кібератакам, зокрема:  
Укрзалізниця,99 Державіаслужба 100 та державні реєстри. 101 На початку 2016 року для протидії 
зовнішнім загрозам президент Порошенко створив Національний координаційний центр 
кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони.102  
 
 

                                                 
94  “Українські кібер війська” за три роки заблокували 173 сайти терористів,” (Ukrainian cyber forces blocked 173 websites of 
terrorists over the course of three years), Detector Media, March 10, 2017, http://bit.ly/2ofBooQ.  
95 https://www.nytimes.com/2017/06/27/technology/ransomware-hackers.html?mcubz=1&_r=0  
96 https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/2255698-cyber-attack-on-ukrainian-government-and-corporate-networks-halted.html  
97 https://www.reuters.com/article/us-cyber-attack-ukraine/ukraine-points-finger-at-russian-security-services-in-recent-cyber-
attack-idUSKBN19M39P  
98 “Росія розв’язала кібервійну проти України - Порошенко,” (Russia launched a cyberwar against Ukraine - Poroshenko),TSN, 
December 29, 2016, http://bit.ly/2oW7UMJ.  
99  Roman Hankevych, “Мінінфраструктури назвало організаторів хакерської атаки на інформаційну мережу “Укрзалізниці”,” 
(Ministry of Infrastructure named organizers of hacking attack on information network of “Ukrzaliznytsia”), Zaxid.net, December 15, 2016, 
http://bit.ly/2ofS5lA.  
100  Yuliya Polikovska, “Сайти міністерства інфраструктури України і Державіаслужби не працюють,” (Websites of the Ministry of 
Infrastructure and State Aviation Service do not work), Zaxid.net, December 16, 2016, http://bit.ly/2nvi4GI.  
101  “Жодна DDoS-атака на держреєстри не була успішною і не призвела до зміни даних,” (None of the DDoS-attacks on state 
registries was successful and didn’t affect the data), Interfax Ukraine, February 13, 2017, 
http://ua.interfax.com.ua/news/general/402947.html.  
102 Maya Yarovaya, “Порошенко утвердил стратегию кибербезопасности Украины и создание координационного центра 
кибербезопасности при СНБО” [Poroshenko finalizes Ukraine’s cybersecurity strategy and creation of coordination center for 
cybersecurity within NSDC], AIN, March 17, 2016, http://ain.ua/2016/03/17/638654. 
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