
1  www.freedomhouse.org
 

 

Україна 

 

  2014 р. 2015 р. 

Стан свободи в інтернеті  Частково
вільна 

Частково
вільна 

Перешкоди для доступу (0-
25 балів) 

8 8 

Обмеження контенту (0-35 
балів) 

8 10 

Порушення прав 
користувачів (0-40 балів) 

17 19 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 
БАЛІВ* (0-100 балів) 

33 37 

 

* 0=переважно вільна, 100=найменше вільна 

 
 
 
 
 
 

Ключові події: червень 2014 р. - травень 2015 р. 

• Тиск з боку бойовиків на сході України призвів до тимчасового блокування проукраїнського 

контенту на серверах, розміщених в регіоні (див. розділ «Блокування і фільтрація»). 

• У квітні 2015 року було тимчасово закрито 30 000 сайтів, коли Служба безпеки України вилучила 

сервери з дата-центру за підозрою в розміщенні на них «антиукраїнського» контенту. Більшість 

сайтів відновили свою роботу впродовж декількох тижнів, проте деякі залишилися закритими 

(див. розділ «Видалення контенту»). 

• Арешт журналіста за звинуваченням у державній зраді через розміщення відео з осудом

обов’язкового військового призову став свідченням зростання нетерпимості української влади до

критичного контенту в Інтернеті (див. розділ «Переслідування і затримання за діяльність в

інтернеті»). 

• В цей період онлайн-журналісти, активісти і блогери на сході України піддавалися незаконним 

залякуванням, побиттям, катуванням, викраденням або іншим нападам за проукраїнські погляди 

(див. розділ «Залякування і насильство»). 

 

Населення: 42,9 млн. 
осіб

Рівень проникнення інтернету в 
2014 р.: 

43%

Блокування доступу до 
соціальних мереж/додатків на 
базі ІКТ: 

Відсутнє

Блокування 
політичного/соціального 
контенту: 

Так

Арешт блогерів/користувачів 
ІКТ: 

Так

Стан свободи преси в 2015 р.: Частково
вільна
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Примітка редактора 

16 березня 2014 року в Криму відбувся референдум, наслідком якого стала анексія цієї частини 
території України Росією. 27 березня Генеральна Асамблея ООН прийняла декларативну 
резолюцію, якою визнала референдум недійсним і закликала держави-члени та міжнародні 
організації не визнавати жодних змін статусу Криму. 

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 2014 року по травень 2015 року. Через поточну кризу в регіоні, події, що сталися в 
Криму в цей період, можуть не охоплюватися цим звітом. 

Вступ 

Поточне протистояння з Росією та конфлікт на сході України призвели до збільшення кількості спроб 
цензури з обох боків у намаганні отримати контроль над інформаційним простором. Буремні події 
Євромайдану, що закінчилися на початку 2014 року, змінились анексією Криму Росією та початком 
затяжного конфлікту на сході України. Цей період відзначався постійним зростанням інтернет-
активності громадян та активним користуванням соціальними мережами з метою організації 
волонтерського руху, а також координування інформаційних потоків та боротьби у інформаційній 
війні, розпочатій російськими та проросійськими силами. 

Інтернет швидко стає основним полем інформаційної війни з Росією, в ході якої активісти і 
журналісти спільними зусиллями намагаються протистояти російській пропаганді, перевіряючи 
основні факти про події, що відбуваються в Україні, для донесення правди до світової спільноти. 
Інтернет-форуми та соціальні мережі зазнали значного впливу через підставних коментаторів, 
проплачені масові коментарі та інші спроби маніпулювання інформацією з боку Росії. Сепаратистські 
заколоти в Донецькій і Луганській областях на сході України за підтримки російських сил стали 
поштовхом до подальшої активізації зусиль як з боку проросійських сепаратистів, так і з боку 
української влади з метою блокування небажаного контенту, у тому числі в Інтернеті, сприяння 
створенню атмосфери страху та самоцензури, особливо на окупованих територіях. 

Під час конфлікту на сході України погіршилася ситуація з безпекою журналістів та користувачів 
онлайн-медіа: репортери, активісти та блогери дедалі частіше зазнають залякувань та фізичного 
насильства, стаючи мішенями для проросійських бойовиків через свою роботу. Крім того, в цей 
період відбулися численні кібератаки на незалежні онлайн-медіа та громадські ініціативи на сході 
України. Водночас, українські високопосадовці та правоохоронці взялися за сепаратистські сайти та 
«екстремістський» контент в соціальних мережах в спробі відновити контроль над інформаційним 
інтернет-простором. 

Економічні негаразди в країні та нестабільна ситуація на сході України мали наслідком погіршення 
ситуації на ринку телекомунікацій. Попри подальше зростання рівня проникнення Інтернету боротьба 
за контроль комунікацій на сході України створила нові перешкоди для доступу до Інтернету та 
мобільного зв’язку на частині території України. 

Онлайн-медіа та соціальні медіаплатформи продовжують відігравати важливу роль в умовах нових 
викликів, перед якими постає Україна. Активісти використовують їх для самоорганізації і просування 
ідей, а саме координування волонтерського руху підтримки воїнів АТО, допомоги внутрішньо 
переміщеним особам, нагляду за діяльністю органів державної влади та розслідування випадків 
корупції серед колишніх (або нинішніх) високопосадовців. Високопосадовці та чиновники 
продовжують проявляти дедалі більшу активність в соціальних мережах та спритніше освоюють 
інтернет-інструменти для інформування про власну діяльність, що сприяє підзвітності влади. 
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Перешкоди для доступу 

Протягом періоду, проаналізованого в цьому звіті, телекомунікаційний ринок України зазнав спаду 
через економічні труднощі в країні та кризу, викликану анексією Криму Росією і подальшим 
початком військових дій на сході України. Попри те, що рівень проникнення інтернету продовжує 
зростати, інші перешкоди для доступу, такі як пошкодження об’єктів інфраструктури в східних 
областях, перешкоджають доступу до Інтернету та мобільного зв’язку на частині території 
країни. 

Доступність та легкість доступу 

Рівень проникнення Інтернету в Україні продовжує постійно зростати, що частково пояснюється 
зменшенням вартості та збільшенням легкості доступу, особливо до мобільного Інтернету. За 
даними Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), рівень проникнення Інтернету в Україні становив 
43% в 2014 році,1 порівняно з 41% у 2013 році і всього 18% в 2009 році.2 Водночас, згідно з даними 
опитування, проведеного Дослідницьким центром ім. П’ю (Pew Research Center) у 2015 році, 53% від 
загальної кількості дорослого населення України хоча б зрідка заходять в Інтернет або користуються 
смартфоном.3 Дослідницький центр ім. П’ю також встановив, що 73% від загальної кількості 
дорослого населення України, що має доступ до Інтернету, користуються ним щодня.4 Рівень 
проникнення фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет становив близько 8,8% станом на 
кінець 2013 року,5 тоді як показник проникнення мобільного широкосмугового доступу склав всього 
понад 5%.6 Водночас, за даними компанії Akamai, середня швидкість широкосмугового підключення 
в Україні у четвертому кварталі 2014 року становила 9,3 Мбіт/с (порівняно з 7,3 Мбіт/с в третьому 
кварталі 2013 року),7 і доступ до широкосмугового Інтернету в Україні є досить дешевим. Вартість 
безлімітного доступу до широкосмугового каналу зв’язку на швидкості 1 Мбіт/с становить 80-120 грн. 
(3,80-5,70 дол. США), тоді як середня заробітна плата в країні склала 3 998 грн. (190 дол. США) на 
місяць у квітні 2015 року.8 

Серед поточних інтернет-користувачів 82% проживають в містах, зокрема 37% в містах з 
чисельністю населення понад 500 000 осіб. Втім, рівень проникнення інтернету в сільській місцевості 
також зростає і на даний момент становить близько 18%.9 Розвиток інфраструктури села значно 
відстає від інфраструктури міста, що лише поглиблює різницю в доступі до Інтернету між містом і 
селом. Більшість населення має доступ в Інтернет вдома або на роботі, хоча велика кількість кафе і 
ресторанів середнього і вищого цінового класу також надають безкоштовний Wi-Fi. Доступ до 
Інтернету також надається в державних бібліотеках і школах. Досі функціонують і інтернет-кафе, хоч 
вони поступово і втрачають свою популярність. 

                                                                        
1  Міжнародний союз електрозв'язку, «Проникнення Інтернету» [«Percentage of individuals using the Internet»], 2009 р., 2013 р., 2014 
р., дата перегляду: липень 2015 р., http://bit.ly/1cblxxY. 
2  Міжнародний союз електрозв'язку, «Проникнення Інтернету» [«Percentage of individuals using the Internet»], 2009 р., 2013 р., 2014 
р., дата перегляду: липень 2015 р., http://bit.ly/1cblxxY. 
3  Дослідницький центр ім. П’ю (Pew Research Center), «Комунікаційні технології в державах, що розвиваються» [«Communications 
Technology in Emerging and Developing Nations»], 19 березня 2015 року, дата перегляду: 20 березня 2015 року, 
http://pewrsr.ch/18LK8tw. 
4  Дослідницький центр ім. П’ю, «Діяльність в Інтернеті в державах, що розвиваються, Дослідницький центр ім. П’ю» [«Online 
Activities in Emerging and Developing Nations, Pew Research Center»], 19 березня 2015 року, дата перегляду: 20 березня 2015 року, 
http://pewrsr.ch/1MR57bp. 
5  Міжнародний союз електрозв'язку, «Фіксований широкосмуговий доступ у 2000-2013 рр.» («Fixed broadband 2000-2013»), 2013 р., 
дата перегляду: березень 2015 року, http://bit.ly/1cblxxY. 
6  Комісія з широкосмугового доступу, «Стан широкосмугового доступу у 2013 році: універсалізація широкосмугового доступу» 
[The State of Broadband 2013:Universalizing Broadband], вересень 2013 р., http://bit.ly/ICdQnO. 
7  Компанія Akamai, «Стан візуалізації даних в Інтернеті» [«State of the Internet Data Visualization»], дата перегляду: 25 березня 2015 
року, http://akamai.me/1GkQ7zX. 
8  Державна служба статистики України, «Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2015 році», дата перегляду: 5 травня 
2015 року, http://bit.ly/1WA6ZvQ. 
9  Тимур Ворона, «У 2013 году аудитория уанета выросла на 1,5 млн и составила 17,5 млн человек – исследование», AIN, 21 лютого 
2014 року, http://ain.ua/2014/02/21/513820. 
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Зростання рівню проникнення мобільного телефонного зв’язку уповільнилось, досягнувши близько 
131% у 2014 році. 10

 Мобільний Інтернет стає дедалі популярнішим. Близько 31% українських 
абонентів мобільного зв’язку користуються смартфонами.11 Вартість послуг залишається основною 
перешкодою для активнішого користування мобільним Інтернетом. В лютому 2015 року мобільні 
оператори нарешті отримали доступ до частот мобільного зв’язку третього покоління (3G), які раніше 
використовувались військовими: ліцензії на надання послуг зв’язку в стандарті 3G отримали три 
найбільші мобільні оператори.12 Усі три компанії розпочали комерційну експлуатацію частот влітку 
2015 року, і зараз вартість доступу до мобільного Інтернету 3G становить 100-150 грн. (4,50-7 дол. 
США) за 2-3 Гб трафіку на місяць.13 

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 вони 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),14 в деяких випадках на інтернет-провайдерів чинився 
безпосередній тиск з боку ополченців та підтримуваної Росією місцевої влади, внаслідок чого 
провайдери були змушені відключити або заблокувати доступ до деяких сервісів, таких як веб-
камери в Луганську15 або українські сайти новин в Донецьку16 та Криму17 (див. розділ «Обмеження 
контенту»). В лютому 2015 року озброєні особи захопили офіс телекомунікаційного оператора 
«Укртелеком» в м. Сімферополь, Крим, і відключили магістральні кабелі, які з’єднували Кримський 
півострів з материковою частиною України.18 Станом на травень 2015 року в Криму не працює жоден 
з українських операторів мобільного зв’язку.19 

Підключення магістральної мережі передачі даних UA-IX (Української мережі обміну інтернет-
трафіком, механізму обміну трафіком та підключення українських інтернет-провайдерів до 
глобальної мережі Інтернет) до міжнародної інтернет-мережі не є централізованим: більшість 
провайдерів інтернет-послуг самостійно розпоряджаються власними каналами зв’язку. Інтернет-
інфраструктура в Україні є різноплановою: існує понад 200 автономних національних систем, що 
купують послуги транзиту міжнародного інтернет-трафіку (загалом з понад 1 650 номерів автономних 
національних систем). Країна має добре розвинену мережу не менше ніж з восьми точок обміну 
інтернет-трафіком, розміщених в різних регіонах України, а також прямі з’єднання через різноманітні 
фізичні канали з найбільшими точками обміну інтернет-трафіком в Західній Європі.20 

Ринок ІКТ 

Телекомунікаційний ринок України є достатньо ліберальним і в даний час демонструє стійкі темпи 
росту. Раніше державі належало 93% акцій компанії «Укртелеком», що є найбільшим оператором 
телекомунікацій і провідним інтернет-провайдером в Україні, проте в березні 2011 року компанію 

                                                                        
10  Ольга Дідух, «К 2020 году 71 % украинцев будет пользоваться смартфонами – исследование», AIN, 3 червня 2015 року, 
http://ain.ua/2015/06/03/583833. 
11  Див. там же. 
12  Ольга Карпенко, «МТС Украина», «Киевстар» и life:) получили 3G-лицензии (обновлено)», AIN, 23 лютого 2015 року, 
http://ain.ua/2015/02/23/565866. 
13  «Во сколько обойдется 3G-интернет: сравнение тарифов», BigMir net, 11 червня 2015 року, http://bit.ly/1LmpZMo. 
14  «Війна за зв’язок: що відбувається на сході України», 19 вересня 2014 року, http://bit.ly/1RiaEeO. 
15  «В Луганске отключены все веб-камеры», Informator, 25 червня 2014 року, http://informator.lg.ua/?p=4125. 
16  «Боевики «ДНР» блокируют интернет-сайты, выступающие против терроризма и сепаратизма», CRiME, 30 вересня 2014 року, 
http://crime.in.ua/node/6462. 
17  «В Крыму отключают украинские новостные сайты», «Громадське Радіо», 12 серпня 2014 року, http://bit.ly/1L6Ym8j. 
18  «Озброєні чоловіки в Криму витісняють українських провайдерів телекомунікацій» [Armed men in Crimea force Ukrainian telecom 
offline], Meduza, 10 лютого 2015 року, https://meduza.io/en/news/2015/02/10/armed-men-in-crimea-force-ukrainian-telecom-offline. 
19  Вадим Карпус, ««Интертелеком» уйдёт из Крыма с 1 мая», ITCua, 15 квітня 2015 року, http://bit.ly/1P7x4QI. 
20  Джим Кові, «Сирія, Венесуела, Україна: Інтернет у вогні» [Jim Cowie, “Syria, Venezuela, Ukraine: Internet Under Fire”], Dyn Research, 
26 лютого 2014 року, http://www.renesys.com/2014/02/internetunderfire/. 
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було приватизовано.21 Попри те, що «Укртелеком» більше не перебуває в державній власності, він 
продовжує залишатися найбільшим інтернет-провайдером в країні і володіє первинною 
транспортною мережею України та зоновими лініями зв’язку.22 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. 

Основними приватними інтернет-провайдерами є «Воля», «Тріолан», «Вега» та «Датагруп»; проте 
більшість операторів мобільного зв’язку, таких як «Київстар» та «МТС», також надають 
широкосмуговий доступ до Інтернету.23 За даними Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ),24 в Україні працює близько 400 інтернет-
провайдерів. 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. 

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»,25 усі ці компанії 
перебувають у приватній власності.26 Трьома найбільшими операторами ринку мобільного зв’язку є 
«Київстар» (що належить голландській компанії Vimpel-Com Ltd.), «МТС Україна» (власником якого є 
російська фінансова корпорація АФК «Система»), та «life:)» (що належить компанії «Астеліт», 
основними акціонерами якої є турецька компанія Turkcell та українська компанія System Capital 
Management). Разом ці компанії контролюють 94,6% ринку мобільного зв’язку.27 

Якихось очевидних обмежень чи бар’єрів для виходу на ринок ІКТ не існує, але будь-яке нове 
підприємство, наприклад, інтернет-провайдер чи інтернет-кафе, стикається з перепонами, серед 
яких бюрократія та корупція, а також вимоги законодавства та податкові зобов’язання, що є 
притаманними бізнес-середовищу в Україні. Зокрема, український ринок ІКТ критикують за 
складність процедури отримання ліцензії для операторів, а відповідно до Закону «Про зв’язок» 2003 
року, оператори зобов’язані отримувати ліцензію до початку своєї господарської діяльності. 

Регуляторні органи 

Регулювання сектору ІКТ здійснює Національна комісія з державного регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (НКРЗІ). Члени НКРЗІ призначаються на посади Президентом України.28 Через 
поширення політичної корупції та високоприбутковий характер бізнесу в секторі ІКТ призначення 
членів Комісії здійснюється в непрозорий спосіб. На заваді роботі НКРЗІ часто стоять обвинувачення 
в непрозорості її рішень та діяльності. До того ж, Закон «Про зв’язок» 2003 року не гарантує 
незалежність НКРЗІ. Проте новопризначений Голова НКРЗІ пообіцяв провести реформування 
установи у 2015 році, і зараз ведеться робота над законопроектом, який гарантуватиме як фінансову 
незалежність НКРЗІ, так і її незалежність від виконавчої влади.29 

                                                                        
21  92,8% акцій було продано компанії ЕСУ, яка є українською «дочкою» австрійської компанії EPIC. Див.: «Укртелеком продан», 
Dengi.Ua, 11 березня 2011 року, http://bit.ly/1Vq9ALT. 
22  OpenNet Initiative, «Україна» [«Ukraine»], Профіль країни, 21 грудня 2010 року, http://opennet.net/research/profiles/ukraine. 
23  «Количество пользователей широкополосного доступа в Украине достигло 5,6 млн», AIN, 16 грудня 2011 року, 
http://ain.ua/2011/12/16/68574. 
24  «Во 2 квартале количество абонентов провайдеров Интернет увеличилось на 6,4 %», Delo, 26 липня 2007 року, 
http://bit.ly/18A2eL4. 
25  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. 
26  OpenNet Initiative, «Україна» [«Ukraine»]. 
27  Ольга Карпенко, «В Украине почти 55 млн абонентов мобильной связи», AIN, 31 липня 2012 року, http://bit.ly/1FKMuIE. 
28  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, дата перегляду: 10 січня 2012 року, 
http://bit.ly/1OaChbb. 
29  «НКРСИ должна стать независимой - глава ведомства», Delo, 26 травня 2015 року, http://bit.ly/1Lmv5Iy. 
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В грудні 2012 року було створено Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та 
інформаційних технологій,30 у зв’язку з виконанням обіцянок Президента України щодо подальшого 
розвитку українського ринку ІКТ.31 До цього часу цей комітет не ухвалив жодного значущого рішення 
стосовно індустрії ІКТ. 

В грудні 2014 року було створене нове Міністерство інформаційної політики32 для забезпечення 
інформаційної безпеки та регулювання інформаційної політики, у тому числі в Інтернеті. Попри те, 
що конкретні повноваження нового міністерства як регуляторного органу залишаються 
незрозумілими, медіа-експерти та журналісти охрестили нове відомство, покликане захищати 
Україну в інформаційній війні з Росією, «міністерством правди», за аналогією з сюжетом знаменитого 
роману Джорджа Оруелла, 33 і висловили занепокоєння тим, що це відомство лише обмежуватиме 
свободу слова і створить небезпечний прецедент, надавши новій владі більше важелів контролю над 
українськими ЗМІ. 

Обмеження контенту 

Анексія Криму Росією в березні 2014 року стала поштовхом до початку повномасштабної 
інформаційної війни, в ході якої відбулося відключення мовлення українських телеканалів в Криму 
та російських каналів на материковій частині України. Ці події в основному жодним чином не 
позначилися на доступі до інтернет-контенту, хоча інтернет-форуми та соціальні мережі 
зазнали значного впливу через підставних коментаторів, проплачені Росією коментарі та 
самоцензуру, викликану страхом негативних наслідків. Сепаратистські заколоти за підтримки 
Збройних сил РФ в Донецькій і Луганській областях на сході України призвели до активізації зусиль 
як з боку проросійських бойовиків, так і з боку української влади з метою цензури небажаного 
контенту, у тому числі й онлайн. 

Блокування та фільтрація 

Постійних засобів блокування, фільтруючих механізмів чи «чорних» списків заборонених сайтів в 
Україні не існує. Соціальні мережі YouTube, Facebook, Twitter та блоґ-сервіси Wordpress та 
LiveJournal перебувають у відкритому доступі в Україні і з часу протестів Євромайдану у 2013-2014 
роках приваблюють дедалі більше користувачів.34 З початку кризи на сході України українська влада 
намагається чинити тиск на інтернет-провайдерів з метою запровадження механізмів вибіркового 
блокування сайтів, що містять заклики до сепаратизму чи тероризму, проте інтернет-провайдери 
відмовилися від масового блокування,35 наполягаючи на тому, що у кожному конкретному випадку 
блокування або закриття сайту має здійснюватися за рішенням суду. Блокування зазнали також 
персональні сторінки користувачів соціальних мереж, які містили заклики до «сепаратизму» чи 
«екстремізму» (див. розділ «Переслідування та затримання за діяльність в інтернеті»). 

Підтримувані Росією бойовики-сепаратисти на сході України більш активно намагалися блокувати 
українські інформаційні ресурси, закривши доступ до українських сайтів новин у Донецьку.36 У 
вересні 2014 року інтернет-провайдери в Донецьку отримали листи від «офіційних осіб» регіону, в 
яких останні вимагали заблокувати 27 українських сайтів новин. Принаймні деякі з провайдерів 

                                                                        
30  Офіційний портал Верховної Ради України, «Верховна Рада України прийняла Постанову “Про комітети Верховної Ради України 
сьомого скликання», 25 грудня 2012 року, http://bit.ly/1FIsOFv. 
31  Ольга Карпенко, «В парламенте появился комитет, отвечающий за IT-отрасль», AIN, 25 грудня 2012 року, 
http://ain.ua/2012/12/25/107173. 
32  Міністерство інформаційної політики України, дата перегляду: 20 травня 2015 року, http://mip.gov.ua/en/. 
33  Тетяна Локоть, «Новостворене «Міністерство правди» України стало об’єктом насмішок в соціальних мережах» [Ukraine’s New 
“Ministry of Truth” Ridiculed on Social Media”], Global Voices, 4 грудня 2014 року, http://bit.ly/1JGBkzD. 
34  Ольга Мінченко, «Близько 6 млн українців в січні хоча б 1 раз відвідували Facebook та 11 млн – Вконтакте», Watcher, 26 лютого 
2014 року, http://bit.ly/1JGBCGF. 
35  Олег Пилипенко, «ИнАУ: блокировка сепаратистских сайтов «попахивает» провокацией или непрофессионализмом» imena 
(блог), 8 серпня 2014 року, http://bit.ly/1i-OxW07. 
36  «Боевики «ДНР» блокируют интернет-сайты, выступающие против терроризма и сепаратизма», CRiME, 30 вересня 014, 
http://crime.in.ua/node/6462. 
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виконали наказ, оскільки інтернет-користувачі повідомили, що не можуть зайти на деякі сайти. В 
травні 2015 року самопроголошена «Донецька народна республіка» за прикладом Росії створила 
офіційний «чорний» список сайтів, що заборонені на її території, хоча цей список перебуває в 
закритому доступі і незрозуміло, до якої міри керівництво ДНР зможе застосовувати санкції проти 
сайтів, зазначених в цьому списку.37 

Видалення контенту 

У квітні 2015 року в спробі заблокувати п’ять сайтів за підозрою в їх антиукраїнській спрямованості 
співробітники Служби безпеки України вилучили хостингові сервери в чотирьох розташованих в 
Києві дата-центрах хостинг-провайдера NIC.ua, компанії, яка також є найбільшим реєстратором 
доменних імен в Україні.38 Внаслідок цього було відключено 30 000 українських сайтів, які не мали 
жодного відношення до сторінок, які цікавили СБУ. Виявилося, що всі крім одного з підозрюваних в 
сепаратизмі сайтів використовували NIC.ua лише для реєстрації доменів і розміщували свій контент 
на серверах в Росії. Служба безпеки України заявила, що вона офіційно просила компанію NIC.ua 
заблокувати «сепаратистські сайти», але компанія відмовилася йти на співпрацю. NIC.ua заперечила 
факт отримання офіційних вимог від СБУ і зазначила, що в Україні є незаконним блокування сайтів 
на основі скан-копії прохання чи ордеру, і що відповідно до встановленої процедури для цього 
потрібні оригінали судових документів. Понад 90% сайтів відновили роботу протягом кількох тижнів. 

У чинному законодавстві немає нормативно-правових актів, які б запроваджували систематичну 
цензуру онлайн-контенту, хоча до зміни уряду в 2014 році робилися спроби створити законодавство, 
покликане легалізувати цензуру або встановити обмеження щодо контенту. Значна кількість цих 
ініціатив становила непряму загрозу свободі інформації в Інтернеті. Наприклад, у вересні 2012 року 
народні депутати України представили законопроект, який передбачав позбавлення волі на строк від 
трьох до п’яти років за кіберзлочини, такі як хакерство, комп’ютерне шахрайство та інформаційний 
шпіонаж.39 Крім того, були озвучені заклики до створення національної системи кібербезпеки в 
рамках стратегічного Закону «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки».40 В деяких випадках такі закони зобов’язують інтернет-провайдерів протягом доби 
видаляти або блокувати непристойний чи незаконний контент, або, якщо виявиться, що такий 
контент розміщується за межами України, інтернет-провайдери будуть зобов’язані обмежувати 
доступ українських користувачів до цього контенту, фактично запровадивши практику фільтрації 
контенту. 

Медіа, різноманітність та маніпулювання контентом 

На тлі конфлікту на сході України інтернет-журналісти, коментатори та інтернет-користувачі зазнають 
тиску, який змушує їх вдаватися до самоцензури, зокрема при висвітленні тем, безпосередньо 
пов’язаних з 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,41 знущань та залякувань за свою проукраїнську позицію. Проте медіа-простір 
продовжує відображати різнобічну інформацію, і в Інтернеті можна легко знайти різні точки зору на 
одне й те саме питання, зокрема в соціальних мережах. 

                                                                        
37  «В «ДНР» ввели цензуру в интернете», ZN.ua, 30 травня 2015 року, http://bit.ly/1PQ7yO3. 
38  Анна Полуденко-Янг, «Служба безпеки України вимикає 30 000 сайтів для боротьби з «проросійською пропагандою» [Anna 
Poludenko-Young, “Ukraine’s Security Service Takes Down 30,000 Websites to Fight ‘Pro-Russian Propaganda”], Global Voices, 28 квітня 
2015 року, http://bit.ly/1M47yqs. 
39  Ольга Карпенко, «За компьютерные преступления депутаты предлагают сажать на 3 года», AIN, 19 вересня 2012 року, 
http://ain.ua/2012/09/19/95861. 
40  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, «НКРЗІ пропонує зміни до Закону 
України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»», інформаційне повідомлення від 
9 серпня 2012 року,  http://bit.ly/1PQ7PR9. 
41  «У Луганську сепаратисти викрали журналіста і пограбували офіс інтернет-сайту», «Радіо Свобода», 16 липня 2014 року, 
http://bit.ly/1MKcSSA. 
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Журналісти в Україні раптом постали перед новими викликами висвітлення військових подій, маючи 
обмежений доступ до окупованих частин території України і працюючи в незнайомих і небезпечних 
умовах. Інтернет-медіа, такі як «Громадське ТБ», українське «Радіо Свобода» та «Новини Донбасу» 
безстрашно показували фото- і відеорепортажі про військові події, втрати серед цивільного 
населення та життя на окупованих територіях, часто з допомогою репортерів, що працювали під 
прикриттям, та користувачів соціальних мереж на сході України. Після вторгнення Росії до Криму 
з’явилося декілька журналістських ініціатив з метою протидії російській медіа-пропаганді та 
розвінчування міфів, які розповсюджують російські ЗМІ.42 

Спроби маніпулювати онлайн-середовищем здебільшого робилися ззовні, з боку Росії, у формі 
масових коментарів і проплачених постів у соціальних мережах,43 а також фейкових сайтів,44 та 
фейкових груп у соціальних мережах, створених проросійськими інтернет-користувачами.45 
Міністерство інформації України спробувало відповісти тією ж монетою на організовані Росією 
інформаційні маніпуляції, створивши власну «інформаційну армію» в Інтернеті,46 проте її дії не 
отримали високої оцінки українських інтернет-користувачів. 

Цифровий активізм 

Популярність соціальних мереж в Україні стрімко зросла під час протестів Євромайдану, коли 
з’явилися нові групи і спільноти і значно розширилася аудиторія Facebook і Twitter. До кінця 2014 
року кількість користувачів Twitter в Україні зросла на 56 відсотків, а аудиторія Facebook — на 9 
відсотків, порівняно з кінцем 2013 року.47 

Після анексії Криму і початку конфлікту на сході України активісти і волонтери, які мобілізувалися під 
час подій Євромайдану,48 знайшли нове застосування онлайн-платформам та їхнім мережам,49 
спрямувавши свої зусилля на допомогу зі збором коштів на потреби армії і добровольчих 
батальйонів, надання інформації та допомоги біженцям та допомоги особам, захопленим в полон 
проросійськими бойовиками чи кримськими проросійськими силами. Журналісти також 
використовували наявні у відкритому доступі засоби та дані для відстеження присутності російських 
військ50 та військової техніки в Україні.51 Багато хто з високопосадовців у новому українському уряді 
активно користується Facebook та Twitter для інформування про свої дії і регулярно відповідає на 
коментарі та враховує громадську думку у своїй роботі, сприяючи підвищенню підзвітності влади.52 

Порушення прав користувачів 

Ситуація з безпекою журналістів та користувачів соціальних мереж значно погіршилася під час 
конфлікту на сході України, де репортери, активісти та блогери дедалі частіше зазнають 

                                                                        
42  Тетяна Локоть, «Українські активісти розвінчують російські міфи про Крим» [“Ukraine’s Activists Debunk Russian Myths on Crimea”] 
Global Voices, 5 березня 2014 року, http://bit.ly/1LTnRKO. 
43  Арік Толер, “Всередині кремлівської армії інтернет-тролів: шаблони, настанови та проплачені пости» [Aric Toler, “Inside the 
Kremlin Troll Army Machine: Templates, Guidelines, and Paid Posts”], Global Voices, 14 березня 2015 року, http://bit.ly/1j3kMNw. 
44  Арік Толер, «Фейкові «українські новинні сайти, організовані представниками російської «армії інтернет-тролів»» [Aric Toler, 
“Fake ‘Ukrainian’ News Websites Run by Russian ‘Troll Army’ Offshoots”], Global Voices, 19 листопада 2014 року, http://bit.ly/1P7EkfB. 
45  «Росіяни створили фейкову сторінку прес-центру АТО», «Українська Правда», 29 липня 2014 року, http://bit.ly/1O5Sop1. 
46  Тетяна Локоть, «Міністерство правди наймає українців до «армії інтернет-тролів»»[Tetyana Lokot, “Ministry of Truth’ Recruits 
Ukrainians for ‘Internet Army”], Global Voices, 25 лютого 2015 року, http://bit.ly/1O-JEyua. 
47 Майя Ярова, «Как растет аудитория соцсетей в Украине, России, Турции и других странах (инфографика)», AIN, 16 квітня 2015 
року, http://ain.ua/2015/04/16/575766. 
48  Тетяна Богданова, «Як Євромайдан і війна з Росією змінили Інтернет в Україні» [How #EuroMaidan and War with Russia Have 
Changed Ukraine’s Internet], Global Voices, 9 січня 2015 року, http://bit.ly/1M49gI8. 
49  Тимур Ворона, «Украина - родина волонтеров, или как IT-добровольцы помогали стране в 2014 году», AIN, 8 січня 2015 року, 
http://ain.ua/2015/01/08/556357. 
50  Тетяна Богданова, «Витіснення російських військ зі сходу України» [Outing the Russian Military in Eastern Ukraine], Global Voices, 19 
березня 2015 року, http://bit.ly/1O5Tp0r. 
51  Арік Толер, «Перевірка фактів про конфлікт на сході України» [Aric Toler, “Fact Checking the Conflict in Eastern Ukraine”], Global 
Voices, 3 березня 2015 року, http://bit.ly/1YRnKVo. 
52  «Каких украинских министров можно читать в Facebook», AIN, 17 березня 2014 року, http://bit.ly/1OaG20h. 
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залякувань і фізичного насильства, стаючи мішенями для воєнізованих формувань через свою 
професійну діяльність та погляди. Крім того, за цей період відбулися численні кібератаки на 
незалежні онлайн-медіа та громадські ініціативи на сході України. Водночас, українські 
високопосадовці та правоохоронці взялися за сепаратистські сайти та «екстремістський» 
контент в соціальних мережах у спробі відновити контроль над інформаційним інтернет-
простором. 

Правове середовище 

Право на свободу слова гарантується всім громадянам України згідно зі статтею 34 Конституції 
України, хоча цією статтею також передбачено, що здійснення цього права може бути обмежене 
державою в інтересах національної безпеки або громадського порядку. Частина третя статті 15 
Конституції України забороняє цензуру з боку держави. Проте, на практиці, ці права часто 
порушуються. Особливо серйозні порушення зафіксовані на окупованих територіях сходу України, де 
журналісти та звичайні інтернет-користувачі зазнавали нападів, викрадень та незаконних залякувань 
за свої репортажі чи проукраїнські погляди. Крім того, стаття 171 Кримінального кодексу України 
передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі за перешкоджання професійній 
діяльності журналістів, але журналісти часто не отримували доступу чи можливості знімати 
репортажі на територіях сходу України, що контролюються проросійськими бойовиками. 

Якогось спеціального закону, який би передбачав кримінальне покарання або цивільну 
відповідальність за діяльність в соціальних мережах чи діяльність з використанням ІКТ, не існує, 
проте на діяльність в Інтернеті поширюються інші норми законодавства, що передбачають 
покарання за екстремістську діяльність, тероризм чи заклики до сепаратизму (на основі ч. 1 статті 
100 Кримінального кодексу України — загроза територіальній цілісності та суверенітету України, 
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років). 

Переслідування та затримання за діяльність в інтернеті 

Органи влади України затримали і притягнули до суду низку користувачів соцмереж та журналістів 
інтернет-медіа за звинуваченнями в екстремістській діяльності в інтернеті та аналогічними 
звинуваченнями. В липні 2014 року громадянин Дніпропетровська був засуджений до трьох років 
позбавлення волі за «заклики до сепаратизму» та агітацію за створення «Української автономної 
республіки» (в складі Російської Федерації) на відкритій ним сторінці в соціальній мережі.53 

В лютому Служба безпеки України заарештувала журналіста Руслана Коцабу за звинуваченням у 
державній зраді після розміщення ним відеозвернення на своїй сторінці в соціальній мережі 
YouTube, де він закликав бойкотувати військову мобілізацію в Україні.54 Арешт Коцаби викликав 
гостру дискусію щодо дотримання балансу між інформаційною безпекою та свободою вираження 
поглядів в інтернеті під час збройного конфлікту. Наразі журналіст залишається під вартою до 
завершення судового розгляду. 

В травні 2015 року Служба безпеки України затримала двох інтернет-користувачів на сході України 
за звинуваченням в організації та адмініструванні 26 груп «антиукраїнської» спрямованості в 
російській соціальній мережі «ВКонтакте».55 Користувачам пред’явлено обвинувачення в «сприянні 
діяльності терористичної організації», і зараз щодо них тривають слідчі дії. 

                                                                        
53  «На Дніпропетровщині засудили чоловіка за сепаратистські заклики у соцмережах», ZIK, 14 липня 2014 року,  http://bit.ly/1RijRE2. 
54  Арік Толер, «В Україні заарештовано журналіста за звинуваченням в державній зраді через заклики бойкотувати мобілізацію» 
[Aric Toler, “Ukraine Arrests Journalist on Treason Charges for Calls to Boycott Mobilization”], Global Voices, 9 лютого 2015 року, 
http://bit.ly/1VqhlRL. 
55  «В районе проведения АТО задержаны двое администраторов сообществ ВКонтакте», «Новини Донбасу», 22 травня 2015 року, 
http://novosti.dn.ua/details/251318/. 



Україна 

10  www.freedomhouse.org
 

СВОБОДА В 

ІНТЕРНЕТІ  

2015 Р. 

Спостереження, приватність та анонімність 

Чіткої інформації про масштаби незаконного спостереження за діяльністю українських інтернет-
користувачів немає. Згідно з новою пропозицією Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, всі абоненти мобільного зв’язку, у тому числі користувачі передплачуваних послуг, 
повинні будуть реєструватися у операторів мобільного зв’язку і надавати свої персональні дані (такі 
як номер паспорту). 56 Комітет, який працює над відповідним законопроектом, заявляє, що відчуває 
на собі тиск з боку правоохоронних органів, які вимагають якнайшвидшого запровадження цього 
закону, з огляду на загрози тероризму та безпеці, що зараз нависають над Україною. До цього часу 
на сайті уряду було опубліковано лише проект зазначеної пропозиції,57 але й він викликав чимало 
критики з боку експертів галузі та поборників свободи слова. На даний момент реєстрація інтернет-
користувачів чи абонентів передплачуваного мобільного зв’язку не є обов’язковою. 

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» — які б надавали держустановам доступ до приватної 
інформації. 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. 

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».58 Деякі правозахисні групи та інтернет-асоціації занепокоєні тим, що цей крок допоможе 
Службі безпеки та уряду обмежити свободу вираження поглядів та поширення інформації в 
інтернеті, надавши владі додаткові важелі тиску на інтернет-провайдерів.59 

В червні 2014 року підтримувані Росією бойовики в самопроголошеній «Донецькій народній 
республіці» висунули вимоги до місцевих інтернет-провайдерів надати дані всіх їхніх інтернет-
користувачів, у тому числі їхні логіни, адреси електронної пошти, списки контактів та інформацію про 
активність їхніх акаунтів.60 Принаймні деякі з інтернет-провайдерів повідомили, що намагаються 
зрозуміти, чи повинні вони виконати цю вимогу, проте на сьогоднішній день немає переконливих 
доказів того, що будь-хто з інтернет-провайдерів надав бойовикам дані інтернет-користувачів. 

Залякування і насильство 

Конфлікт на сході України викликав нову хвилю залякувань, спрямованих проти активістів соцмереж і 
журналістів онлайн-видань, по відношенню до яких спостерігалися численні випадки викраденнь, 
погроз та фізичного насильства.61 Активісти, блогери і звичайні користувачі Інтернету дедалі частіше 
зазнавали залякувань та фізичного насильства, стаючи мішенями для підтримуваних Росією 
бойовиків через свою роботу чи проукраїнські погляди. Міжнародні журналісти, що висвітлюють 
конфлікт, також зіткнулися з погрозами на свою адресу. 

Сергій Сакадинський, редактор луганського інтернет-видання «Політика 2.0», був разом із дружиною 
захоплений у полон проросійськими бойовиками на початку серпня 2014 року за обвинуваченням у 
причетності до Євромайдану і провів місяці в полоні. В січні 2015 року Сакадинський був звільнений 
з полону. Багато інших журналістів та блогерів на сході України провели принаймні декілька тижнів 
                                                                        
56  Стас Юрасов, «Мобільний зв’язок буде за паспортами», «Економічна Правда», 9 квітня 2015 року, http://bit.ly/1FKSa5b. 
57  Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, Проект постанови «Про внесення змін до Правил надання та 
отримання телекомунікаційних послуг», дата перегляду: 1 травня 2015 року, http://bit.ly/1LmytDr. 
58  НКРЗІ, «Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій». 
59  Олег Шинкаренко, Зашморг на інтернет, INSIDER, 8 січня 2014 року, http://www.theinsider.ua/business/52bac42dd8f4d/. 
60 «ДНР требует от интернет-провайдеров данные пользователей», Ліга. Net, 13 червня 2014 року, http://bit.ly/1jAFEM1. 
61  Інститут масової інформації (ІМІ), «Крим: тиск на журналістів (ОНОВЛЕНО)», 15 березня 2014 року, http://bit.ly/1OaHwYA. 
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«в підвалах», часто за звинуваченням у пособництві українській владі чи розміщенні проукраїнського 
контенту в соціальних мережах.62 

У квітні 2015 року бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» здійснили напад на 
фріленсера інтернет-телебачення «Громадське ТБ Донбасу»,63 розгромили його квартиру і забрали 
жорсткий диск його комп’ютера. 

Пізніше в квітні місцева журналістка з південноукраїнського міста Каховка зазнала залякувань з боку 
представників добровольчого воєнізованого формування «Правий Сектор» за пост у Facebook, в 
якому вона написала, що цивільні активісти не мають права носити військовий камуфляж.64 Члени 
цього формування влаштували розборки з репортеркою після закінчення сесії міської ради і, за її 
словами, намагалися застосувати до неї силу, але за неї заступилися міські депутати. 

Луганська журналістка інтернет-видання і громадська активістка Марія Варфоломеєва перебуває в 
полоні у сепаратистів з січня 2015 року. Її звинувачують в роботі на українську армію.65 
Прокремлівський телеканал LifeNews нещодавно показав відео бранки, в якому вона благає уряд 
України допомогти в її звільненні. 

Технічні атаки 

Після анексії Криму та під час конфлікту на сході України більш поширеним явищем в Україні стали 
кібератаки як на проукраїнські, так і на проросійські сайти та злом сторінок користувачів соціальних 
мереж хакерами. Хакерські угруповання, такі як «Кібер-Беркут»66 та проукраїнське угруповання 
«Українські Кібер Війська»67, активно проникали на сайти, оприлюднювали таємні документи, 
захоплювали принтери і веб-камери68 та блокували платіжні акаунти в інтернеті.69 

В червні 2014 року активісти «Донецької народної республіки» захопили сайт Донецького обласного 
союзу журналістів.70 Отримавши повний контроль над сайтом, проросійські сепаратисти 
використовували його для розміщення власних оголошень. 

В лютому 2015 року на мобільні телефони українських солдатів, що несли службу в зоні проведення 
«антитерористичної операції» на сході України, почали надходити провокаційні СМС-повідомлення з 
невідомих номерів. В цих повідомленнях йшлося: «Нас зрадили», «Все пропало», «Час втікати» та 
містилися інші тексти деморалізуючого характеру.71 Масова розсилка повідомлень, вірогідно, 
здійснювалася за допомогою спеціального обладнання, яке використовувалося для виявлення 
сигналів мобільних телефонів в географічній зоні, перехоплення номерів та відправлення масових 
повідомлень. 

                                                                        
62  «Маша Варфоломеева и другие журналисты-»укрошпионы», Informator, 28 травня 2015 року, http://informator.lg.ua/?p=94183. 
63  IMI, «У Донецьку бойовики «ДНР» розгромили квартиру журналіста «Громадського ТБ Донбасу»», 14 травня 2015 року, 
http://bit.ly/1VspcsZ. 
64  IMI, «У Каховці “Правий сектор» влаштував розборки з журналісткою через її пост у Фейсбук», 30 квітня 2015 року, 
http://bit.ly/1PQbxdv. 
65  «Заложница Маша Варфоломеева просит помощи у правительства Украины (видео)», Informator, 19 травня 2015 року, 
http://informator.lg.ua/?p=92381. 
66  «СМИ России распространили дезинформацию с подачи «Кибер-Беркута»», Крим.Реалії, 6 березня 2015 року, 
http://ru.krymr.mobi/a/26885240.html. 
67  «Украинские кибервойска «уложили» 48 сайтов боевиков», ТСН, 3 листопада 2014 року, http://bit.ly/1LTvLE1. 
68  Арік Толер, «Захоплені принтери на сході України або Росія друкує проукраїнські листівки» [Aric Toler, “Hijacked Printers in Eastern 
Ukraine and Russia Print Pro-Ukraine Messages”], Global Voices, 30 грудня 2014 року, http://bit.ly/1O5XzVT. 
69  Віджай Махешварі, «Український кібер-воїн наодинці проти Росії» [Vijai Maheshvari, “Ukraine’s Lonely Cyberwarrior vs. Russia”], The 
Daily Beast, 18 лютого 2015 року, http://thebea.st/1L7f0EA. 
70  «В Донецке террористы захватили сайт областной организации журналистов», «Новини Донбасу», 29 червня 2014 року, 
http://novosti.dn.ua/details/228667/. 
71  «Сепаратисты шлют бойцам ВСУ на передовой провокационные СМСки», The Insider, 8 лютого 2015 року, http://bit.ly/1jAGUyG. 
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В травні 2015 року український телеканал «СТБ» повідомив, що хакери зламали його YouTube-канал 
і видалили все відео телеканалу, розмістивши замість нього «проросійське відео пропагандистського 
характеру».72 

                                                                        
72  IMI, «СТБ заявив, що хакери зламали його YouTube-канали і розмістили пропагандистський фільм про АТО», 25 травня 2015 
року, http://bit.ly/1JGLX5B. 


