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Україна
Стан свободи в інтернеті у 2019 році
A. Перешкоди для доступу (0-25 балів)
B. Обмеження контенту (0–35 балів)
C. Порушення прав користувачів (0-40 балів)

Частково вільна
17
19
20

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ* (0-100 балів)

56

*0 = найменш вільна, 100 = найбільш вільна
Загальний бал: від 0 до 39 = невільна, від 40 до 69 = частково вільна, від 70 до 100 = вільна

Загальний огляд
Протягом періоду, що охоплюється цим звітом, в Україні, у тому числі на окупованих проросійськими
сепаратистами територіях східного Донбасу, зафіксовано поступове покращення ситуації зі свободою
інтернету, про що свідчить відсутність випадків відключення доступу до мереж у зоні конфлікту. В Україні
вартість доступу до мережі Інтернет є невисокою, проте швидкість інтернет-з’єднання також залишається
низькою. Інформаційний інтернет-простір піддається частковій цензурі через блокування владою
російських та сепаратистських сайтів, а також блокування сепаратистами українських сайтів на
підконтрольних їм територіях. Проте ці блокування, як з боку української влади, так і з боку сепаратистів,
не носять жорсткого характеру, до того ж цифрове середовище є активним, попри намагання політиків
маніпулювати дебатами шляхом поширення дезінформації та проплаченого контенту. Зокрема, кількість
таких випадків зросла перед президентськими виборами в Україні, перший та другий тур яких відбулися в
березні та квітні 2019 року, відповідно. Поширеним явищем стали арешти інтернет-користувачів, перш за
все в рамках продовження конфронтації між центральною владою у Києві та проросійськими
сепаратистами, так само як і напади на журналістів інтернет-видань. До цих проблем додаються ще й
постійні кібератаки, які продовжують обмежувати свободу інтернету.
З часу масових протестів, що мали наслідком усунення від влади колишнього президента Віктора
Януковича у 2014 році, Україна прийняла низку позитивних реформ. Тим не менше, корупція залишається
ендемічною, а ініціативи, спрямовані на її подолання, впроваджуються лише частково. Часто відбуваються
напади на громадських активістів та представників меншин, а нападники зазвичай залишаються
непокараними. Росія продовжує окупацію автономного українського регіону Крим, до якого вона
вторглася внаслідок відсторонення від влади Януковича, а також військову підтримку збройних
сепаратистських формувань на східному Донбасі, де постійні обстріли продовжують наражати на
небезпеку мирне населення.
Примітка: У цьому звіті Крим не розглядається. Деякі території, які окремо аналізуються у звіті
організації Freedom House під назвою «Свобода у світі» (через те, що умови, що склалися на цих
територіях, суттєво відрізняються від умов на решті територій відповідних країн), виключено з
відповідних звітів про ситуацію в країні в рамках дослідження на тему «Свобода в мережі».

Ключові події: 1 червня 2018 року – 31 травня 2019 року




Українська влада оголосила про намір заблокувати близько 100 сайтів через поширення
«російської ідеології»; при цьому було продовжено санкції щодо російських та сепаратистських
інтернет-ресурсів (детальніше у секції B1).
Президентська виборча кампанія, яка відзначилася активним маніпулюванням онлайн-контентом,
підняла питання щодо ролі соціальних медіа-платформ в українській політиці (детальніше у секції
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B5).
Народні депутати в Києві розглянули низку проблемних законопроєктів, які були спрямовані на
розширення повноважень влади щодо здійснення цензури та покликані запровадити покарання
за лайку в інтернеті, але протягом періоду, що розглядається в цьому звіті, зазначені законопроєкти
так і не були прийняті (детальніше у секціях B3, C2).
Українська влада спробувала отримати доступ до даних, що зберігалися на мобільних телефонах
двох журналістів, які займалися журналістськими розслідуваннями, що змусило Європейський суд
з прав людини втрутитися в одну із справ (детальніше у секції C5).

A. Перешкоди для доступу
Рівень проникнення інтернету в Україні особливо не змінився у 2018–2019 роках. Інтернет залишається
доступним для більшості населення. Український ринок інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
наповнений різноманітними технологіями, проте зазнав впливу економічних труднощів, які лише
поглибилися в країні, а також кризи, що настала після захоплення Криму Росією, та конфлікту на східному
Донбасі, який триває.

A1: Чи обмежують інфраструктурні ліміти доступ до інтернету або швидкість та
якість інтернет-з’єднання? (від 0 до 6 балів)
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Рівень проникнення інтернету в Україні стабілізувався, демонструючи майже однакові показники протягом
останніх двох років. Станом на перший квартал 2019 року близько 64% українців повідомляли, що
користуються інтернетом принаймні один раз на місяць.1 За даними Міжнародного союзу електрозв’язку
(ITU) за 2017 рік (останній рік, за який вдалося отримати достовірні дані), в Україні рівень проникнення
фіксованого широкосмугового доступу в інтернет становив 12,6%, рівень проникнення мобільного зв’язку
складав 133,5%, а рівень проникнення мобільного широкосмогувого зв’язку перебував на рівні 41,7%.2
Згідно з останніми офіційними даними в Україні, чисельність населення якої становить близько 44 млн. осіб,
налічується 26 мільйонів інтернет-користувачів.3 Доступність та легкість доступу до інтернету відрізняються
залежно від області; обмежувальним фактором є підтримувана Росією окупація частин Донецької та
Луганської областей на Донбасі, які сепаратистська влада називає «Донецькою» і «Луганською народними
республіками» («ДНР» та «ЛНР», відповідно). На деяких підконтрольних українській владі територіях у зоні
конфлікту швидкість інтернет-з’єднання також є низькою.
Більшість українців заходять в інтернет зі своїх мобільних телефонів, а також вдома або на роботі; при
цьому безкоштовний Wi-Fi надається також значною кількістю кафе та ресторанів. Wi-Fi також доступний
у державних бібліотеках, школах, торгових центрах та аеропортах. Він також з’явився в деяких видах
громадського транспорту, зокрема у швидкісних поїздах.
Мобільним інтернетом користується дедалі більше громадян. До того ж згідно з даними Інтернет Асоціації
України, у першому кварталі 2019 року частка користувачів, які заходять в інтернет з мобільних пристроїв,
склала 61%.4 Приблизно 57% населення в Україні мають смартфони.5 Попри низьку швидкість мобільного
інтернету порівняно з іншими країнами (за результатами дослідження, проведеного в травні 2019 року,
середня швидкість завантаження даних становить 19,56 Мбіт/с),6 мережа 3G покриває дедалі більшу
кількість міст України.7 Згідно з оцінками, мережа 4G, яка з’явилася в Україні лише у 2018 році, 8 покриває
за географічним охопленням близько половини населення України, проте лише шість мільйонів мобільних
користувачів були підключені до мережі 4G у 2018 році. 9
Де-факто влада так званих «ДНР» та «ЛНР» поступово витіснила українських інтернет-провайдерів, що
позначилося на швидкості інтернет-зв’язку на цих територіях. У жовтні 2016 року де-факто влада у
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Луганську видала постанову, відповідно до якої право надавати послуги інтернет-зв’язку отримали лише
місцеві провайдери «державної форми власності». У 2017 року сепаратистська влада захопила донецький
офіс найбільшого інтернет-провайдера України, ПАТ «Укртелеком», позбавивши майже 200 тисяч осіб
доступу до фіксованого телефонного зв’язку та мобільного інтернету.10 Через відсутність українських
інтернет-провайдерів окуповані території тепер повністю перейшли на магістральний інтернет з Росії.11
Незважаючи на відсутність достовірної інформації щодо доступності та рівня проникнення інтернету в
«ДНР» та «ЛНР», згідно з повідомленнями, які іноді з’являються у ЗМІ, мешканці деяких населених пунктів
мають лише обмежений доступ до інтернету через погану інфраструктуру та низьку швидкість з’єднання.12
Протягом періоду, що охоплюється цим звітом, покриття 3G вже з’явилося в «ДНР», тоді як в «ЛНР»
мобільний інтернет є далеко не у всіх.13 У березні 2018 року Міністерство зв’язку «ДНР» анонсувало запуск
мережі 4G.14

A2: Чи є інтернет занадто дорогим або недоступним для деяких верств
населення з причин географічного розташування, через соціальні або інші
фактори? (від 0 до 3 балів)
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Місячна вартість інтернет-послуг є відносно невисокою і доступною для більшості населення. До того ж
вартість послуг стаціонарного широкосмугового зв’язку становила всього 120 - 160 гривень ($4.00 – $6.00),
тоді як мобільний широкосмуговий зв’язок коштував всього 60 - 100 гривень ($2.00 – $3.50) у 2018 році. У
грудні 2018 року середня заробітна плата в Україні становила 10,573 гривень на місяць ($370).15 Згідно з
Індексом інклюзивності інтернету за 2019 рік, Україна посідає 57 місце зі 100 країн, в яких досліджували
доступність інтернет-з’єднання.16 За даними іншого дослідження, Україна займає четверте місце в рейтингу
країн з найдешевшим мобільним інтернетом. Середня ціна за 1 Гб мобільного трафіку тут не перевищує
0,51 дол. США.17 За наявною інформацією, на окупованих територіях місячна вартість мобільного
широкосмугового інтернету є аналогічною, проте операторами пропонуються різні тарифи, а якість послуг
є набагато нижчою.18
Інфраструктура ІКТ краще розвинена у містах. До того ж різниця в доступі до інтернету між містом і селом
продовжила скорочуватися. За деякими оцінками рівень проникнення інтернету у сільській місцевості зріс
з 51% у 2017 році до 54% у 2019 році. 19 Доступ до мобільного інтернету стандарту 3G та 4G є набагато
більше обмеженим у сільській місцевості.
Існує невеликий розрив у кількості користувачів інтернету за статтю: інтернетом частіше користуються
чоловіки, аніж жінки.20

A3: Чи здійснює влада технічний або правовий контроль інтернетінфраструктури з метою цензури, стеження або обмеження підключення до
інтернету? (від 0 до 6 балів)
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Для обмеження доступу до інтернету можуть використовуватися закони України про надзвичайний і
воєнний стан. Під час надзвичайного стану влада може вводити «особливі правила» про «користування
зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі».21 У випадку воєнного стану військові
адміністрації мають право забороняти «передачу інформації через комп’ютерні мережі».22 Незрозуміло,
що саме ці положення означають на практиці, проте, ймовірно, що вони передбачають можливість
обмеження доступу в інтернет. До цього часу влада утримувалася від виконання цих положень. У листопаді
2018 року було введено воєнний стан у 10 областях України у відповідь на конфронтацію між Україною та
Росією у Керченській протоці.23 Впродовж 30 днів воєнного стану не було зафіксовано жодного випадку
закриття мереж або обмеження доступу до інтернету. Проте, протягом періоду, що аналізується в цьому
звіті, були зроблені спроби запровадити законодавство, яке б посилило контроль влади над інтернетом.

3

Свобода в мережі 2019, проект звіту про ситуацію в країні [виключно для внутрішнього користування]

Зокрема, проєкт закону 6688, у разі прийняття, зобов’язував би інтернет-провайдерів встановлювати
моніторингове обладнання, яке дозволяло б Службі безпеки України (СБУ) контролювати інтернет.24
Обмеження зв’язку є історично найбільш поширеним на окупованому Донбасі. За наявною інформацією
минулого року сталася низка збоїв у роботі інтернету, найбільші з яких були зафіксовані у жовтні 2017
року,25 січні 2018 року26 та квітні 2018 року.27 Протягом періоду, що розглядається у цьому звіті, про жодні
значні збої з підключенням до інтернету українськими ЗМІ не повідомлялось. Після відключення Україною
магістральних каналів, що йшли до «ДНР» та «ЛНР», зазначені «республіки» повністю переключили свій
магістральний трафік на Росію.28 У «ДНР» компанія «Углетелком» проклала магістральні канали до Росії,
хоча міністр зв’язку «ДНР» так і не сказав, завдяки якому російському інтернет-провайдеру це стало
можливим.29
Порушення в роботі інтернету, навіть якщо вони і стаються (див. A1), залишаються локалізованими
частково завдяки розмаїтості інтернет-інфраструктури в Україні, що забезпечує її стійкість до відключення.
Підключення магістральної мережі передачі даних до міжнародної інтернет-мережі не є централізованим,
і більшість провайдерів інтернет-послуг самостійно розпоряджаються власними каналами зв’язку.30
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 Європи.31

A4: Чи існують правові, регуляторні або економічні перепони, які обмежують
різноманітність інтернет-провайдерів? (від 0 до 6 балів)
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Український ринок ІКТ є достатньо ліберальним і наразі демонструє стабільне зростання. За даними
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), в
Україні працює близько 6 000 інтернет-провайдерів і мобільних операторів.32
До приватизації, що відбулася у 2011 році, 93% акцій компанії «Укртелеком», найбільшого оператора
телекомунікацій і провідного інтернет-провайдера в Україні, належали державі.33 Зараз «Укртелеком»
перебуває у власності Ріната Ахметова, бізнес-магната або «олігарха» з політичними зв’язками та
найбагатшої людини в країні.34 Інші провайдери телекомунікацій змушені орендувати лінії зв’язку, оскільки
«Укртелеком» володіє більшістю об’єктів інфраструктури ІКТ і не всі альтернативні провайдери мають
достатньо ресурсів, щоб побудувати власні мережі. Проте «Укртелеком» не чинить тиску на інших інтернетпровайдерів і не здійснює регуляторного контролю їхньої діяльності.
Іншими найбільшими інтернет-провайдерами в Україні є «Воля», «Тріолан», «Фрегат» «Датагруп», «Ланет»
та «Vega».35 «Київстар» (що належить групі компаній Veon, раніше відомій під назвою «Vimpel-Com Ltd.»,
яку контролює російський мільярдер Михайло Фрідман) є другим найбільшим інтернет-провайдером.36
«Київстар» також є одним із трьох провідних операторів ринку мобільного інтернету, разом із компанією
«Vodafone Україна» (що належить російській компанії МТС) та компанією «Lifecell» (власником якої є
турецька компанія Turkcell).37
Згідно з інформацією у відкритому доступі, на окупованій частині Донбасу також працює багато місцевих
інтернет-провайдерів.38 «Інтертелеком» був останнім українським інтернет-провайдером, який працював
на частині окупованих територій, але, згідно з повідомленнями, в серпні 2018 року «Інтертелеком»
припинив надавати свої послуги в «ДНР».39 Після того, як інші українські інтернет-провайдери були змушені
залишити окуповані території, активи, що залишилися після них, перейшли в розпорядження місцевих
провайдерів. Наприклад, «Комтел» заволодів активами «Укртелекому» в Донецьку,40 а «Фенікс» працює на
базі мережі та інфраструктури компаній «Київстар» та «Lifecell».41 Згідно з інформацією, у відкритому
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доступі, у березні 2019 року «Vodafone Україна» припинив роботу в «ДНР», в результаті чого «Фенікс»
фактично став монополістом на ринку мобільного зв’язку.42 Після закінчення періоду, проаналізованого у
цьому звіті, у ЗМІ з’явилася інформація, що оператор «Vodafone Україна» домовився з де-факто владою
окупованих територій про відновлення зв’язку.43
Прямих перешкод для виходу на ринок ІКТ майже немає, але будь-яке нове підприємство, крім поширеної
корупції, стикається з бюрократичними, законодавчими та податковими перепонами. Український ринок
ІКТ критикують, зокрема, за складну процедуру отримання ліцензії для операторів. Відповідно до Закону
«Про зв’язок» 2003 року оператори зобов’язані отримувати ліцензію до початку своєї господарської
діяльності; дія цієї вимоги мала закінчитися 1 січня 2018 року, відповідно до приписів Закону «Про
ліцензування видів господарської діяльності», проте НКРЗІ продовжує видавати операторам ліцензії,
посилаючись на Закон «Про зв’язок».44 Регіональні інтернет-провайдери — зазвичай невеликі місцеві
підприємства, успіх яких залежить від наявності політичних зв’язків на місцевому рівні, що робить ринок
уразливим до корупції.

A5: Наскільки вільними, чесними та незалежними є національні регуляторні
органи, що здійснюють нагляд за діяльністю інтернет-провайдерів та ринком
цифрових технологій?
(від 0 до 4 балів)

2

Регулятором сектору ІКТ є НКРЗІ, яка підпорядкована Президенту і підзвітна Верховній Раді.45 Президент
призначає членів НКРЗІ строком на шість років шляхом видання відповідного указу. Непрозорість
процедури призначення її членів викликає занепокоєння з огляду на поширення політичної корупції в
Україні та високоприбутковий характер бізнесу в цьому секторі.46 Наразі членами НКРЗІ є державні
службовці та фахівці з досвідом роботи у сферах зв’язку, машинобудування та безпеки. Законом «Про
телекомунікації» передбачено, що положення про НКРЗІ затверджується Президентом України, 47 що,
таким чином, загрожує незалежності комісії. Критики також висловлюють занепокоєння з приводу
непрозорості прийняття рішень та діяльності НКРЗІ.
У «ДНР» регулювання ІКТ належить до компетенції Міністерства зв’язку, тоді як у «ЛНР» сектор ІКТ
перебуває у віданні Міністерства зв’язку та масових комунікацій.48 Про роботу цих органів відомо небагато.

B. Обмеження контенту
Влада продовжила політику цензури інтернет-контенту, запроваджену ще в 2014 році під час
вторгнення Росії до України, блокуючи контент, який вважається таким, що загрожує суверенітету
України. Наразі заблоковано значну кількість російських сайтів і сепаратистських інтернет-медіа, і у
Верховній Раді з’являється дедалі більше законодавчих пропозицій, спрямованих на закріплення на
законодавчому рівні повноважень органів влади щодо блокування інтернет-ресурсів. Проте, незважаючи
на існуючі обмеження, інтернет продовжує відзначатися відносним плюралізмом. Як російські, так і
українські інтернет-тролі, послугами яких користуються різні політичні сили, вдаються до
маніпулювання суспільною думкою в інтернеті, проте активісти відстежують і викривають такі
спроби.

B1: Чи здійснюють державні органи блокування та фільтрування інтернетконтенту, і чи зобов’язують вони інтернет-провайдерів блокувати та
фільтрувати інтернет-контент? (від 0 до 6 балів)
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Влада з обох сторін конфлікту на Донбасі вдається до цензури в інтернеті з порушенням міжнародних норм.
Українська влада, яка раніше рідко блокувала контент, тепер обмежує доступ до декількох російських
інтернет-платформ, а також сайтів, які вважаються такими, що містять російську пропаганду. Де-факто
влада так званих «ДНР» і «ЛНР» блокує українські сайти, у тому числі новинні інтернет-ресурси.49 За останні
три роки до Верховної Ради було внесено низку законодавчих ініціатив, які передбачають наділення органів
влади ширшими повноваженнями щодо блокування сайтів, що свідчить про намагання влади посилити
цензуру інформаційного простору в інтернеті. Проте, новообраний Президент України Володимир
Зеленський, який вступив на пост глави держави у травні 2019 року, дав зрозуміти, що він не схвалює
чинний у державі режим блокування.50
В лютому 2019 року високопосадовець з СБУ заявив про наміри заблокувати 100 сайтів за пропагування
«російської ідеології».51 Станом на кінець періоду, проаналізованого в цьому звіті, ситуація з цими
блокуваннями залишається невідомою. У минулому СБУ блокувала сайти на власний розсуд. 52 Згідно з
інфомацією у відкритому доступі, за період, що розглядається, жодних нових блокувань інтернет-ресурсів
в «ДНР» та «ЛНР» зафіксовано не було.
В Україні було заблоковано російські соціальні мережі «ВКонтакте» (ВК) та «Одноклассники» (ОК), а також
пошукову систему «Яндекс», яка є найпопулярнішою пошуковою системою в російськомовному сегменті
інтернету, та популярний поштовий сервіс Mail.ru. Інтернет-провайдерів було зобов’язано закрити доступ
до цих веб-рерсурсів на виконання указу тодішнього президента Петра Порошенка, виданого у травні 2017
року, яким було введено санкції щодо російських компаній.53 Петро Порошенко заявив, що вжиті заходи
були викликані необхідністю захисту від кібератак та від збору даних російськими спецслужбами.54 У 2018
році Порошенко ввів у дію нові санкції, зобов’язавши інтернет-провайдерів заблокувати ще 192 сайти, у
тому числі російські та сепаратистські інтернет-ЗМІ.55 У березні 2019 року Порошенко поновив санкції
проти деяких російських і сепаратистських компаній, зокрема проти ТОВ «Яндекс», і це тоді, як до 2020
року мали діяти санкції, введені ще у 2017 році.56
В останні роки Міністерство інформаційної політики зверталося до СБУ з пропозиціями щодо блокування
сайтів (як правило, сепаратистських). У 2019 році ним було направлено прохання про блокування 21 сайта
з низки підстав, зокрема, через розпалювання міжетнічної ворожнечі, заклики до насильницького
повалення конституційного ладу та пропаганду війни.57 У 2018 році Мінінформполітики було надано
перелік з 21 сайта, що підлягали блокуванню,58 а у 2017 році подано список з 20 сайтів для блокування.59
Деякі перелічені міністерством сайти, вочевидь, були заблоковані інтернет-провайдерами навіть за
відсутності офіційного наказу про блокування.60
На практиці наказ органів влади щодо блокування інтернет-ресурсів виконується українськими інтернетпровайдерами непослідовно. У березні 2019 року українська громадська організація (ГО) «Лабораторія
цифрової безпеки» провела тестування інтернет-блокувань, здійснених 70 інтернет-провайдерами у всіх
регіонах України, за результатами якого було встановлено, що незважаючи на те, що декілька провідних
інтернет-провайдерів, зокрема «Датагруп», «Київстар» та «Воля», блокували по 240 сайтів, внесених до
санкційних списків 2017-2018 рр., 20 інтернет-провайдерів не блокували навіть половини санкційного
списку сайтів.61 У мережах деяких інтернет-провайдерів були доступні навіть ВК та ОК.
Іноді доступ до матеріалів, що порушували авторські права, блокувала національна поліція, створена у 2015
році.
Крім того, у 2015 році де-факто влада «ДНР» створила власний «чорний список» заборонених сайтів, до
якого увійшли українські новинні ресурси.62 Цей список перебуває в закритому доступі і незрозуміло, якою
мірою керівництво «ДНР» може блокувати зазначені у цьому списку сайти.63 Наприкінці 2015 року дефакто влада «ЛНР» заблокувала доступ до понад 100 новинних сайтів, змусивши місцевих інтернетпровайдерів виконувати її наказ про цензуру.64 Міністерство зв’язку та масових комунікацій «ЛНР» має
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список «заборонених сайтів», але доступ до нього закрито.65 За результатами інтернет-тестувань,
проведених ГО «Лабораторія цифрової безпеки» в низці міст на окупованих територіях у березні 2019 року,
було отримано додаткові докази того, що блокування інтернет-ресурсів сепаратистською владою
здійснюється нерівномірно. Результати тестування показали, що українські сайти найактивніше блокують
луганські інтернет-провайдери, тоді як два донецькі інтернет-провайдери не заблокували жодного зі 162
протестованих сайтів.66

B2: Чи застосовують державні і недержавні суб’єкти засоби правового,
адміністративного або іншого впливу, щоб змусити видавців, хостингпровайдерів або цифрові платформи до видалення контенту? (від 0 до 4 балів)

2

Українська влада іноді змушує третіх осіб видаляти контент, який стосується гострих політичних питань.
У другій половині 2018 року влада звернулася до адміністрації Facebook з проханням видалити небажаний
контент, а саме одну сторінку, яка нібито стосувалася «місцевої терористичної організації».67 Адміністрація
Facebook задовольнила це прохання. В той самий період запит на видалення контенту надійшов і до
компанії Twitter, але вона ніяк не відреагувала на нього.68 У другій половині 2018 року компанія Google
отримала 20 аналогічних запитів від влади, які були пов’язані зі скарганами на наклеп, порушення
авторських прав і товарних знаків, шахрайство, а також загрозу національній безпеці.69 Google
задовольнила 15 відсотків цих запитів.
Facebook та інші компанії-власники соціальних мереж часто видаляють законний контент зі своїх платформ
в Україні. Намагаючись боротися з дезінформацією (див. B5), компанія Facebook зайняла жорстку позицію
щодо проплаченого політичного контенту, і під її обмежувальні заходи потрапили і громадські організації.
Згідно з інформацією правозахисної організації Privacy International, деякі громадські організації
«неодноразово стикалися з забороною або некоректним позначенням і видаленням їхніх освітніх
матеріалів як політичного контенту».70 Крім того, відомо, що соціальну мережу Facebook заполонили боти
(автоматичні облікові записи), які представляли невідомі політичні сили, розповсюджуючи фейкові запити
на видалення контету, внаслідок чого компанія була змушена тимчасово видаляти повідомлення або
призупиняти дію акаунтів.
У 2015 році у поле зору СБУ потрапила хостингова компанія NIC після того, як вона не виконала вимогу
правоохоронних органів закрити п’ять нібито антиукраїнських сайтів. Співробітники СБУ 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.71 За проаналізований у
цьому звіті період 2018-2019 років жодних повідомлень про аналогічні інциденти у ЗМІ не було.

B3: Наскільки прозорими, пропорційними переслідуваній меті та забезпеченими
можливістю незалежного оскарження є обмеження цифрового контенту в
інтернеті? (від 0 до 4 балів)

2

Центральна влада в Києві здійснює блокування сайтів і приймає рішення щодо їх блокування у непрозорий
спосіб. Кримінальний кодекс наразі вимагає блокування зображень сексуального насильства над дітьми,72
але повноваження влади щодо блокування інших видів контенту здебільшого не підкріплені нормами
законодавства. Указом про інформаційну безпеку, підписаним Президентом у 2017 році, передбачена
розробка законодавчих механізмів блокування, моніторингу та видалення контенту, який вважається
таким, що загрожує державному суверенітету,73 і була запропонована ціла низка законопроєктів для
вирішення цього питання.
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Законопроєктом, внесеним у Верховну Раду в березні 2019 року, було запропоновано встановити
кримінальну відповідальність за поширення недостовірної інформації в інтернеті і у ЗМІ. Це також
дозволило б судам тимчасово призупиняти діяльність ЗМІ, які публікують недостовірні відомості під час
виборчого процесу, наприклад, шляхом блокування їхніх сайтів.74 Цей законопроєкт був розкритикований
місцевими громадськими організаціями і станом на кінець розглянутого періоду так і не був прийнятий.75
У червні 2018 року Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив спірний
законопроєкт про національну безпеку, відомий як законопроєкт № 6688, і вніс його на розгляд Верховної
Ради в цілому.76 Законопроєкт, у разі прийняття, надавав би владі широкі повноваження щодо блокування
сайтів, а одне з його положень дозволяло блокувати доступ до сайтів на строк до 48 годин без ухвали суду.77
З моменту його внесення у 2017 році законопроєкт був підданий осуду з боку організацій громадянського
суспільства, 78 але і досі перебуває на розгляді.79 Аналогічний документ, відомий під назвою «Законопроєкт
№ 6676», зрештою, було відкликано після його внесення на розгляд парламенту у 2017 році.80
В лютому 2018 року НКРЗІ підготувала проєкт постанови, якою було визначено порядок блокування сайтів
інтернет-провайдерами та встановлено технічний механізм моніторингу стану припинення надання послуг
із доступу до інформаційних ресурсів.81 Цей документ було розроблено представниками служб безпеки.
Українські громадські організації закликали владу відкликати цю постанову, стверджуючи, що вона надає
державним органам надто широкі повноваження і ставить під загрозу свободу інтернету.82 Критики також
висловили занепокоєння з приводу того, що визначений цією постановою порядок блокування може мати
й інші негативні наслідки. Постанова так і не була остаточно прийнята.
Таким чином, жодних офіційних настанов щодо порядку застосування санкцій до російських та
сепаратистських сайтів так і не було видано. До того ж відповідно до Закону «Про Раду національної
безпеки і оборони України», рішення щодо застосування санкцій є обов’язковим до виконання лише
органами виконавчої влади.83 Проте НКРЗІ звернула увагу інтернет-провайдерів, що вони обов’язково
повинні дотримуватися санкцій, і пригрозила їм адміністративними стягненнями за порушення порядку та
умов надання послуг зв’язку.84
Відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» інтернет-провайдери загалом не несуть
відповідальності за інформацію інших осіб, що передається їхніми мережами.85
Прийнятий у 2017 році Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» зобов’язує
постачальників послуг хостингу обмежувати доступ до веб-сторінок, на яких здійснюється незаконне
відтворення певних категорій матеріалів, захищених авторським правом, за заявою власника авторського
права у випадках, якщо власник веб-сторінки не видалив такий контент. Хостинг-провайдер може
приховати відповідну веб-сторінку без постанови суду на строк до 10 днів. Постачальники послуг хостингу
можуть притягатися до відповідальності за недотримання цієї норми.86
Підстави для блокування сайтів та видалення контенту в «ДНР» та «ЛНР» є незрозумілими. Проте норми
законодавства, розроблені в обох сепаратистських утвореннях, значною мірою ґрунтуються на нормах
законодавства РФ; так, Закон «ЛНР» «Про засоби масової інформації», яким заборонено поширення деяких
матеріалів, є ідентичним до однойменного закону РФ.87

B4: Чи вдаються журналісти, коментатори та пересічні користувачі до
самоцензури? (від 0 до 4 балів)

2

Інтернет-журналісти і пересічні користувачі інтернету змушені вдаватися до самоцензури, зокрема при
висвітленні тем, безпосередньо пов’язаних із патріотизмом, сепаратизмом, тероризмом та Росією. Згідно з
Індексом медіастійкості Американської Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за 2019
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рік, «самоцензура міцно вкорінилася в українських медіа».88 Застосування самоцензури більш яскраво
виражене в окупованому Донбасі, де користувачі соцмереж та журналісти, які висловлюють проукраїнські
погляди, зазнають залякувань та насильства.89

B5: Чи є онлайн-джерела інформації об’єктом контролю та маніпуляцій з боку
органів влади або інших впливових сил, з метою просування чиїхось
політичних інтересів? (від 0 до 4 балів)

2

В українському інтернет-просторі активно працюють проплачені коментатори та тролі.90 Згідно з даними
деяких журналістських розслідувань, значна кількість українських політичних діячів користується послугами
компаній з поширення постів у соцмережах та груп, що займаються тролінгом, для відбілюванням своєї
репутації або нападок на своїх опонентів в інтернеті. Така діяльність зазвичай провадиться через мережу
автоматизованих облікових записів у соцмережах або ботів. Наприклад, одним із таких розслідувань у 2018
році було виявлено групу акаунтів, які мали риси, притаманні ботам, а саме демонстрували незвично
високу активність на деяких сторінках у Facebook, зокрема, на сторінках колишнього міністра
інформаційної політики Юрія Стеця та інших політиків.91 Аналіз активності цих акаунтів показав, що вони
часто «лайкали» і «шерили» однакові пости різних користувачів та сторінок Facebook, які не були
безпосередньо пов’язані між собою, що свідчило про те, що в численних інтернет-кампаніях була задіяна
одна й та ж мережа фейкових акаунтів.92 Про діяльність цих компаній відомо небагато, а їхній фактичний
вплив на суспільні обговорення і громадську думку залишається спірним питанням. Після закінчення
періоду, проаналізованого у цьому звіті, Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності
(ПРКОЗ, англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)), опублікував викривальні матеріали
на одну таку компанію, яка працювала під двома назвами, Doping та PRagmatico.93 Компанія поставила
завдання репортеру під прикриттям ПРКОЗ кожну семигодинну зміну писати по 300 позитивних коментарів
(на Facebook та популярних новинних сайтах) для її клієнтів -- політичних партій «Громадянська позиція»»
та «Голос».
Крім таких сумнівних маніпуляцій у соціальних мережах, до політичних кампаній в Україні часто залучають
популярних блогерів, розраховуючи на здійснення ними впливу на громадську думку, шляхом поширення
певної інформації або замовлених коментарів.94
Президентська передвиборча кампанія в Україні у 2019 році відзначилася жорсткою боротьбою між
кандидатами у соціальних мережах. Були зафіксовані непоодинокі випадки розповсюдження завідомо
неправдивої інформації.95 Наприклад, на декількох сторінках у соцмережах, які, згідно з інформацією у
відкритих джерелах, були пов’язані з Порошенком, було опубліковано відеоролики, які виставляли
наркоманом його основного конкурента і фактичного переможця президентської гонки Володимира
Зеленського.96
Український інформаційний простір в інтернеті також є полем для маніпуляцій з боку суб’єктів, які
представляють російські інтереси. Неправдива чи така, що навмисно вводить в оману, інформація з
дружньою до Кремля риторикою регулярно поширюється в інтернеті у новинних повідомленнях,
розрахованих на російськомовних українців. StopFake, українська платформа, створена для спростування
дезінформації і пропаганди в інтернеті, регулярно виявляє російськомовні фейкові новини на теми, що
стосуються України. Такі статті пишуться за однією і тією ж схемою, представляючи неправдиву
інформацію, покликану переконати читачів у неефективності української влади97, наголосити на відсутності
реальних кроків української влади у напрямку євроінтеграції та відсутності потреби рухатися у бік
зближення з ЄС98 та підкреслити схвалення українцями та кримчанами анексії Криму Росією.99 Такі статті,
які StopFake розвінчує, часто спершу з’являються у російських виданнях, у тому числі у державних ЗМІ, а
також іноді згодом публікуються на українських новинних сайтах в інтернеті.100
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Українська аудиторія у соціальних мережах часто стає мішенню прокремлівських тролів. У cічні 2019 року
адміністрація Facebook повідомила про видалення 107 сторінок, груп та облікових записів у Facebook — а
також 41 акаунт в Instagram — «через залучення до скоординованої неавтентичної поведінки в рамках
мережі, створеної у Росії, яка діяла в Україні».101 Власники цих облікових записів представлялися українцями
і публікували записи про місцеві новини в Україні, час від часу поширюючи певну політичну риторику. У
березні 2019 року, до початку першого туру президентських виборів в Україні, Facebook повідомила про
видалення 1,907 сторінок, груп та облікових записів, пов’язаних із Росією, за розсилку спаму та неетичну
поведінку.102 Згідно з повідомленнями, деякі акаунти публікували матеріали, що стосувалися українських
новин і політики.
В останні декілька років у соцмережах помічена активність тролів, у тому числі прокремлівських, які вдають
із себе відданих патріотів України або націоналістів, намагаючись посіяти недовіру в українському
суспільстві. Як зазначалося в одному репортажі, тролі часто проявляли високу активність у групах
українських патріотів у соціальних мережах, а іноді навіть виступали адміністраторами сторінок. Тролі
використовували символіку України на фото у своїх профілях у соцмережах, нищівно критикуючи
українську владу за те, що вона зрадила своїх громадян, та закликаючи до її насильницького повалення.103
Цю ситуацію ускладнює сильна поляризація українських інтернет-медіа. Журналісти іноді виконують
вказівки впливових власників медіа. Ця проблема тісно пов’язана з таким явищем як «джинса» або таємно
проплачені матеріали. За результатами дослідження, проведеного Інститутом масової інформації під час
президентської виборчої кампанії в Україні, всього протягом п’яти днів моніторингу було зафіксовано 314
випадків поширення політичної джинси.104
З окупованого Донбасу надходять повідомлення про жорстку цензуру та ліквідацію незалежних медіа.105

B6: Чи існують регуляторні або економічні обмеження, які негативно
впливають на можливість розміщення користувачами матеріалів в інтернеті?
(від 0 до 3 балів)

2

Інтернет-медіа в Україні загалом менше зазнають економічного тиску та контролю з боку їхніх власників,
аніж друковані ЗМІ, радіо і телебачення. Менші витрати на випуск порівняно з телебаченням та загалом
ліберальне регулювання сприяли формуванню активного інформаційного простору в інтернеті. Для
прикладу, в Україні немає вимог щодо реєстрації інтернет-видань, так само як і вимог щодо обсягу реклами,
що публікується в онлайн-медіа, а також обсягу залучення інвестицій цими інтернет-ресурсами.106 В останні
роки ринок інтернет-реклами також відзначається стабільним зростанням; його розмір за оцінками склав
близько $134 млн. у 2018 році, що на 17% більше порівняно з 2017 роком.107
Зростання популярності онлайн-медіа спонукало олігархів і політичних діячів створити власні цифрові ЗМІ.
Щедре фінансування таких медіа-ресурсів їхніми власниками створило нерівні ринкові умови для
незалежних ЗМІ.
Економічні і регуляторні умови, в яких інтернет-видання працюють в «ДНР» і «ЛНР», є вкрай нестабільними.
Органи влади в «ДНР» вимагають від блогерів реєструватися в Міністерстві зв’язку.108
В Україні мережевий нейтралітет не закріплений у національному законодавстві. Провайдери мобільного
зв’язку порушують мережевий нейтралітет, пропонуючи тарифні плани, в рамках яких користувачам
непотрібно платити за доступ до соцмереж або такий доступ надається за зниженими тарифами,109 хоча
існування таких тарифних планів «не має істотного впливу на участь у цифрових медіа», за даними Академії
Німецької Хвилі.110
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B7: Чи бракує онлайн-медіа різноманітності контенту? (від 0 до 4 балів)

2

Інтернет-медіа в Україні загалом є плюралістичними і різноманітними, проте обмеження, введені щодо
російських платформ, почали впливати на використання цих медіа, а медійний контент став менш
різноманітним на окупованих частинах Донецької і Луганської областей.
Активне використання соціальних мереж, зокрема мережі Facebook, журналістами, політиками та
активістами сприяє плюралізму інформації в інтернеті. Російські соціальні медіа-платформи зберігають
популярність через свою доступність та зростання використання віртуальних приватних мереж (VPN), які
дозволяють обходити встановлені владою обмеження. Дані щодо використання ВК, ОК та інших російських
сервісів іноді є суперечливими через різні підходи до вимірювання аудиторії. Проте, численні дослідження
свідчать про зменшення використання цих сервісів. За даними одного дослідження, в рейтингу
найпопулярніших сайтів ВК опинилася на 17-му місці в грудні 2018 року проти 10-го місця в грудні 2017
року.111 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. B8).
Незважаючи на менш різноманітні онлайн-медіа в окупованому Донбасі, користувачі там мають
можливість користуватися російськими та деякими українськими інтернет-ресурсами.
У квітні 2018 року Верховна Рада України прийняла спірний мовний закон, який, між іншого, передбачав,
що сайти повинні мати україномовні версії, які мають відкриватися першими за замовчуванням, і рекламні
матеріали, що публікуються в інтернеті, також повинні бути складені українською мовою. 112 Закон
потенційно може звузити інформаційний простір в інтернеті для значної частини російськомовного
населення України, а також інших мовних меншин, таких як етнічні угорці та кримські татари.

B8: Чи існують обмеження на використання користувачами цифрових ресурсів
для мобілізації, згуртування громад та проведення кампаній з політичних та
соціальних питань? (від 0 до 6 балів)

4

Соціальні мережі в Україні, які значно розширили свій вплив після революції 2014 року, продовжили
зростання у 2019 році, проте більш повільними темпами. Зокрема, Facebook став важливою платформою
для суспільних дискусій про політику, реформи і громадянське суспільство. В грудні 2018 року кількість
користувачів Facebook в Україні становила 13 млн. осіб, що на 56,6% більше, ніж у травні 2017 року, коли
було заблоковано російські соцмережі.113 Блокування ВК та ОК продовжує обмежувати потенціал
мобілізації громадян на цих популярних інтернет-майданчиках (див. B1).
Інтернет-сайти та соціальні медіа-платформи відіграють важливу роль в інформуванні населення України
про ситуацію на окупованих територіях сходу України. Інтернет-платформа LetMyPeopleGo114 надає
актуальну інформацію про українських громадян, які незаконно перебувають у заручниках або незаконно
засуджені проросійськими силами, а також проводить кампанії за їхнє звільнення.115
Інші інтернет-платформи використовуються для боротьби з корупцією. З 2014 року журналісти, що
займаються розслідуваннями, та активісти працюють над цифровою базою податкових декларацій
чиновників.116 Під час президентської виборчої кампанії у 2019 році активісти запустили Telegram-бота для
збору інформації про підкуп виборців та інші порушення виборчого законодавства.117
Соціальні мережі використовуються для захисту прав вразливих або недостатньо представлених суспільних
груп, таких як жінки і люди з інвалідністю.118 Інтернет-видання «Повага», яке розпочало свою діяльність у
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2016 році, має на меті просувати інтереси жінок-експерток шляхом проведення адвокаційних кампаній та
створення бази експерток, яка доступна місцевим і міжнародним ЗМІ.119 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 українських і російських
жінок згуртувалися в соціальних мережах, щоб розповісти власні історії під хештегом #яНебоюсьСказати,
маючи на меті змінити культурне ставлення до цієї проблеми.120 Члени української ЛГБТ-спільноти
регулярно користуються соціальними медіа-ресурсами для організації різних заходів, таких як Марш
рівності у Києві. Проте іноді вони відчувають на собі супротив, також організований у соцмережах, з боку
праворадикальних груп.121
Значна кількість представників української влади користуються Facebook та Twitter для інформування
громадськості про свою діяльність. Чиновники регулярно відповідають на коментарі в соціальних мережах,
намагаючись враховувати громадську думку, що також сприяє підвищенню підзвітності.122
Підтверджених повідомлень про громадську мобілізацію в соціальних мережах в «ДНР» і «ЛНР» немає; на
цих територіях де-факто влада не терпить інакомислення.

C. Порушення прав користувачів
Влада продовжила переслідувати користувачів соціальних мереж у спробі зупинити нібито
антиукраїнську риторику в інтернеті, в деяких випадках вдаючись до арештів інтернет-користувачів
за поширення «сепаратистських» чи «екстремістських» настроїв в соцмережах. Кібератаки, переважно
ініційовані іноземними агентами, продовжують становити серйозну загрозу державним установам,
громадським організаціям та інфраструктурі ІКТ.

C1: Чи справді Конституція та інші норми законодавства не захищають права,
такі як право на свободу вираження поглядів, право на доступ до інформації та
право на свободу преси, у тому числі в інтернеті, та чи забезпечується
примусове виконання цих положень судовою владою, якій бракує
незалежності? (від 0 до 6 балів)

3

Право на свободу слова гарантується всім громадянам України згідно зі статтею 34 Конституції України, але
це право може обмежуватися державою в інтересах національної безпеки чи громадського порядку, і на
практиці воно іноді порушується.123 Частиною третьою статті 15 Конституції України заборонена будь-яка
цензура.124
Українські суди не вільні від корупції та політичного втручання. Рівень довіри до української судової
системи залишається низьким; згідно з даними одного опитування, станом на вересень 2018 року судам
довіряють лише 16% українців.125 Це суттєво більше ніж у 2015 році, коли рівень довіри становив лише 5%,
що стало можливим завдяки декільком спробам проведення судової реформи.
Право на свободу вираження поглядів та інші права не поважаються на окупованих територіях Донецької
і Луганської областей.

C2: Чи існують норми законодавства, які передбачають притягнення до
кримінальної чи цивільно-правової відповідальності за правомірну діяльність
в інтернеті? (від 0 до 4 балів)
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Певного спеціального закону, який би передбачав кримінальне покарання або цивільно-правову
відповідальність безпосередньо за діяльність в інтернеті, не існує, проте на цю діяльність поширюються
інші норми законодавства, у першу чергу, положення Кримінального кодексу, які передбачають покарання
за екстремізм, сепаратизм або тероризм. Частиною другою статті 109 Кримінального кодексу України
передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років за публічні заклики
до насильницького повалення конституційного ладу.126 Статтею 110 Кримінального кодексу до
кримінально-карних діянь віднесені публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, у
тому числі будь-які такі заклики в інтернеті, і передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк
до п’яти років.127 Статтею 161 Кримінального кодексу заборонено «розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті» і передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти
років.128
У березні 2019 року декількома народними депутатами на розгляд Верховної Ради було внесено
законопроєкт, який встановлює кримінальну відповідальність за розповсюдження «фейкових новин».129
Ним пропонувалося накладати штрафи або ж карати громадськими роботами за умисне поширення у ЗМІ
завідомо недостовірної інформації. Станом на кінець періоду, що розглядається у цьому звіті, цей
законопроєкт так і не було прийнято.
У листопаді 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який встановлював би
кримінальну відповідальність за наклеп в інтернеті та передбачав би максимальне покарання у вигляді
обмеженням волі на строк до п’яти років, у разі прийняття.130 Кримінальна відповідальності за наклеп чи
образу чинним законодавством України не передбачена.131 Крім того, того ж місяця народними депутатами
було внесено законопроєкт, який дозволяв би застосовувати санкції до «засобів масової інформації», якщо
вони здійснювали «терористичну» діяльність, зокрема створювали та поширювали інформацію на
підтримку тероризму.132 Жоден із зазначених законопроєктів так і не було прийнято протягом періоду,
проаналізованого в цьому звіті.
У зв'язку з тим, що Україна неодноразово зазнавала кібератак (див. C8), у 2017 році було прийнято закон
про кібербезпеку, який набув чинності в травні 2018 року. Законом передбачено захист «критично
важливих об'єктів інфраструктури» та запроваджено кримінальну відповідальність за злочини, вчинені в
кіберпросторі, – питання, які до цього часу чітко не врегульовувалося національним законодавством.133
Принципи верховенства права повсюдно порушуються на окупованих територіях Донбасу. Сепаратистська
де-факто влада звинувачувала і засуджувала інтернет-користувачів, зокрема журналістів, за вчинення
примарних злочинів, таких як «шпіонаж» або «державна зрада», законність притягнення до
відповідальності за які викликає сумніви.

C3: Чи притягають громадян до кримінальної відповідальності за діяльність в
інтернеті? (від 0 до 6 балів)

2

В останні роки численні користувачі інтернету в Україні зазнавали затримань, штрафів або ув’язнень за
діяльність, яка може охоронятися міжнародними нормами в галузі прав людини. За оцінками громадської
організації «Платформа прав людини», українські суди розглянули 118 кримінальних справ, які стосувалися
поширення пропаганди в інтернеті в період з 2014 року по 2018 рік.134 У більшості інших справ особи
обвинувачувалися в порушенні статей 109 та 110 Кримінального кодексу (див. C2). Аналіз судових рішень
показав, що понад 80% справ закінчувалися призначенням міри покарання, не пов’язаної з позбавленням
волі. Найчастіше призначався іспитовий строк.135
Відповідно до окремого звіту проєкту «Інтернет-свобода», у Єдиному державному реєстрі судових рішень
було знайдено 12 вироків за правопорушення в інтернеті, вчинені в період з квітня по жовтень 2018 року.136
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Більшість із цих вироків стосувалися розміщення публікацій у заборонених російських соцмережах ВК та
ОК, що становило порушення статей 109 та 110 Кримінального кодексу. Найсуворіші вироки передбачали
позбавлення волі на строк до п’яти років. Серед останніх вироків, інформація про які з’являлася у ЗМІ
протягом періоду, розглянутого у цьому звіті, були, зокрема, вироки, наведені нижче. У квітні 2019 року
інтернет-користувачку було засуджено до трьох років позбавлення волі за статтею 110 Кримінального
кодексу за розміщення антиукраїнських матеріалів на персональній сторінці в одній із заборонених
російських соціальних мереж.137 Того ж місяця іншому інтернет-користувачу судом було призначено
покарання у вигляді позбавлення волі на строк уі 5 років за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу за
розміщення постів у невизначених соціальних мережах.138
У той час як в Україні функціонує державний реєстр судових рішень, незрозуміло, скільки кримінальних
справ знаходяться на стадії розслідування, оскільки відповідний реєстр відсутній. Протягом періоду,
проаналізованого у цьому звіті, СБУ регулярно повідомляла про затримання інтернет-користувачів за
розповсюдження «екстремістських» або «сепаратистських» матеріалів та/або заклики до «повалення
конституційного ладу».










У травні 2019 року СБУ затримала в Києві «проросійського пропагандиста», якому було висунуто
обвинувачення у «підготовці та розповсюдженні в інтернеті антиукраїнських інформаційних
матеріалів» за статтями 109 та 110 Кримінального кодексу.139
В лютому і квітні 2019 року СБУ затримала мешканців Одеси, яка нібито розповсюджували в
соціальних мережах інформацію із закликами до повалення конституційного ладу, а також
матеріали, які популяризували «ДНР» і «ЛНР».140 Їм обом було висунуто обвинувачення за статтею
110 Кримінального кодексу.
У листопаді 2018 року СБУ повідомила про викриття мережі «антиукраїнських інтернет-агітаторів»,
які діяли в Одесі, Києві та Сєвєродонецьку. Дев’ять осіб нібито отримували вказівки від російських
спецслужб і публікували в соціальних мережах антиукраїнську інформацію та заклики до
проведення акцій непокори і масових заворушень.141
У серпні 2018 року СБУ затримала вісьмох адміністраторів антиукраїнських груп, які діяли в
Одеській, Миколаївській, Херсонській та Житомирській областях. За інформацією СБУ, вони
отримували фінансування від російських кураторів за розміщення на сторінках соціальних мереж
матеріалів «із закликами до порушення територіальної цілісності України».142
У травні 2018 року було затримано Кирила Вишинського, журналіста російського державного
інформаційного агентства «РИА Новости», якого було обвинувачено в державній зраді через
проведення «підривної» інформаційної діяльності щодо Криму та співпрацю з терористичними
організаціями.143 В якості доказів СБУ представила фото статей, опублікованих на сайті «РИА
Новости Україна» в рубриці «Точка зору». СБУ також провела обшуки в офісі цього інформаційного
агентства. У серпні 2019 року, після закінчення періоду, розглянутого у цьому звіті, Вишинського
було звільнено з-під варти.144 Наступного місяця його було відправлено до Росії в рамках обміну
полоненими.

Де-факто влада контрольованих сепаратистами територій Донецької та Луганської областей також
притягала до відповідальності інтернет-журналістів та блогерів.




В липні 2017 року в «ЛНР» було винесено вирок українському блогеру Едуарду Неделяєву, який
писав про повсякденне життя в Луганську. Його було засуджено до 14 років позбавлення волі за
шпигунство і державну зраду.145 Неделяєва було затримано в листопаді 2016 року і спочатку
обвинувачено у наклепі на жителів «ЛНР», розпалюванні ненависті до Росії та загрозі національній
безпеці через співробітництво з українськими спецслужбами.146
В червні 2017 року в «ДНР» було затримано Станіслава Асєєва, якому було висунуто
обвинувачення у шпигунстві, що може передбачати позбавлення волі на строк до 14 років.147 Асєєв
є місцевим журналістом української служби «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» (РВЄ/РС), який
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працював під псевдонімом «Станіслав Васін». Станом на кінець періоду 2018–2019 років, що
розглядається в цьому звіті, він залишався під вартою в Донецьку.148

C4: Чи встановлює влада обмеження щодо анонімності користувачів інтернету
та шифрування даних? (від 0 до 4 балів)

4

Наразі обов’язкових обмежень для інтернет-користувачів, як і для абонентів передплаченого мобільного
зв’язку, не існує. Інтернет-користувачі можуть анонімно купувати SIM-карти передплаченого зв’язку, а
також анонімно розміщувати коментарі на сайтах, для користування якими не вимагається реєстрація. У
2017 році Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опублікувала на своєму
сайті законопроєкт, який передбачав би обов’язкову реєстрацію абонентів мобільного зв’язку та збір
телекомунікаційними компаніями персональних даних абонентів, у разі прийняття.149 Цей законопроєкт
був широко розкритикований громадськістю, і Верховна Рада ще має його розглянути. Наразі жодних
обмежень щодо засобів шифрування не встановлено, проте комерційне поширення засобів шифрування
інформації підлягає ліцензуванню.150
За одним повідомленням, жителі «ДНР» повинні пред’являти паспорти, щоб придбати SIM-картку
мобільного оператора «Фенікс». Для дзвінків в Україну та розмов у мережі «Фенікс» на Донбасі мешканцям
доводиться користуватися окремими SIM-картками.151

C5: Чи порушує стеження органів влади за діями громадян в інтернеті право
інтернет-користувачів на недоторканність приватного життя? (від 0 до 6 балів)

3

У відкритому доступі мало інформації про ведення стеження та перехоплення інформації українською
владою. В Україні відсутнє комплексне законодавство, яке б регулювало питання захисту права на
недоторканність приватного життя та запобігало зловживанням повноваженнями щодо стеження. Служба
безпеки України може розпочати кримінальне розслідування і використовувати пристрої перехоплення
повідомлень, проте чинним законодавством, а саме Законом «Про оперативно-розшукову діяльність»152,
не визначено, за яких саме обставин дозволяється застосовувати цей запобіжний захід, а також не
встановлено строки та обсяг його реалізації.
В минулі роки центральна влада здійснювала закупівлю обладнання, що відповідало розробленій Росією
архітектурі «СОРМ» – комплексу технічних засобів і заходів, призначених для проведення оперативнорозшукових заходів.153 Вважається, що владою в Україні використовується аналогічна архітектура.
У проаналізований період українська влада порушила права двох журналістів на недоторканність
приватного життя і на конфіденційність джерела інформації. У серпні 2018 року український суд
задовольнив клопотання Генеральної прокоратури про надання доступу до даних з мобільного телефону
журналістки програми журналістських розслідувань «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» (РВЄ/РС) Наталії
Седлецької, що одразу ж викликало хвилю обурення.154 Адвокати Седлецької подали скаргу до
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який зобов’язав українську владу утриматися від доступу до
даних у період розгляду скарги.155 Також у серпні 2018 журналістка видання «Новое Время» Христина
Бердинських повідомила, що щодо неї було подано аналогічне клопотання про надання доступу до
інформації з її телефону.156 У травні 2019 року журналістці вдалося переконати суд відхилити це
клопотання.157
Інформації щодо ситуації зі стеженням в «ДНР» та «ЛНР» відомо небагато. Проте відомо, що де-факто влада
тісно співпрацює з російськими спецслужбами, які використовують розвинені електронні системи
стеження.
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C6: Чи зобов'язані інтернет-провайдери та інші компанії, що надають доступ до
цифрових технологій, сприяти владі в здійсненні моніторингу інформації, яку
передають або зберігають їхні користувачі? (від 0 до 6 балів)

4

Наразі інтернет-провайдери не зобов’язані без постанови суду сприяти органам влади у здійсненні
моніторингу інформації, яку передають або зберігають інтернет-користувачі. Обсяг зберігання даних
інтернет-користувачів провайдерами інтернет-послуг встановити важко. Проте чиновники робили дедалі
наполегливіші спроби запровадити норми законодавства — такі як проєкт рішення НКРЗІ 2018 року про
введення санкцій та законопроєкт № 6688—які зобов’язували інтернет-провайдерів встановлювати на
своїх телекомунікаційних мережах спеціальні технічні засоби для блокування незаконного контенту (див.
B3). Згідно з даними експертів, такі технічні засоби також можуть використовуватися для автоматичного
моніторингу діяльності інтернет-користувачів.158
Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, прийняті НКРЗІ в 2013 році, містили 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».159 Інформація щодо того, в якому обсязі
виконуються ці положення, відсутня.160

C7: Чи зазнають громадяни незаконних залякувань або фізичного насильства з
боку органів державної влади чи будь-яких інших суб’єктів за свою діяльність
в інтернеті? (від 0 до 5 балів)

2

Незважаючи на те, що у проаналізований період ситуація з діяльністю журналістів та активістів в інтернеті
у зоні конфлікту на Сході України загалом поліпшилася, політична нестабільність сприяє соціальнополітичній напруженості по всій країні. У 2018 році Інститут масової інформації зафіксував 235 випадків
порушення свободи слова порівняно з 281 випадком у 2017 році. Із загальної кількості порушень 173
випадки стосувалися безпосередньо фізичної агресії щодо журналістів, значна кількість яких були
представниками інтернет-медіа.161 У першій половині 2019 року Інститутом масової інформації було
зафіксовано 116 випадків порушення, з яких 88 стосувалися фізичної агресії.162 Залякувань у першу чергу
зазнають журналісти проєктів журналістських розслідувань, які висвітлюють інформацію про корупцію
серед високопосадовців.
У травні 2019 року невідомими зловмисниками було вчинено напад на журналіста Вадима Комарова, якому
було завдано тяжких тілесних ушкоджень. Напад стався буквально через день після того, як Комаров
повідомив у Facebook про свої плани опублікувати викривальні матеріали щодо корупції у місцевій владі
у зв’язку з будівництвом спортивної школи. У червні, внаслідок завданих травм, Комаров помер.163 Поліції
досі не вдалося істотно просунутися в розслідуванні його вбивства.
В лютому 2019 року репортери двох проєктів журналістських розслідувань РВЄ/РЛ «Схеми» та «Бігус.інфо»
повідомили про ведення стеження за ними. Денис Бігус, редактор проєкту «Бігус.інфо», припустив, що
причиною стеження за ним могло стати ініційоване ним розслідування корупції в оборонному секторі
України.164 Михайло Ткач, журналіст програми «Схеми», повідомив, що за ним і його знімальною групою
систематично стежать автомобілі, які належать охоронній фірмі олігарха Ріната Ахметова. 165 Представники
охоронної фірми заперечили висунуті обвинувачення, у відповідь звинувативши журналістів у «втручанні
в особисте життя приватної особи та зборі інформації в незаконний спосіб».166 В листопаді 2017 року на
Ткача і його знімальну групу напали охоронці українського політика Віктора Медведчука, відомого тісними
зв’язками з президентом РФ Владіміром Путіним.167
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Іноді українська влада вдається до переслідування онлайн-ЗМІ, які вона вважає проросійськими. У травні
2018 року співробітники СБУ здійснили рейд на офіс російського державного інформаційного агентства
«РИА Новости» та звинуватили журналіста «РИА Новости» Кирила Вишинского у державній зраді (див.
C3).168 У 2017 році правоохоронцями та співробітниками СБУ було здійснено рейд на офіси редакцій
новинного сайту «Страна» та медіагрупи «Вести»169, двох українських інтернет-видань з проросійською
позицією. Сайти обох інтернет-видань працюють у штатному режимі.
У 2016 році в Києві внаслідок вибуху автомобіля загинув Павло Шеремет, відомий білоруський журналіст,
який працював в українському інтернет-виданні «Українська правда».170 Шеремет, між іншого, писав про
корупцію у владі та конфлікт на сході України; за свою кар’єру він встиг попрацювати в Білорусі, Росії та
Україні, неодноразово стикаючись з утисками з боку влади і відсидівши у в’язниці за свої репортажі. Колеги
Шеремета в «Українській правді» наполягають, що Павла було вбито з метою помсти за його професійну
діяльність.171 Станом на початок 2019 року розслідування вбивства Шеремета ще не завершено.
Журналісти, які публікують репортажі про конфлікт на сході України, стикаються з погрозами на свою
адресу з боку як організацій українських націоналістів, так і підтримуваних Росією сепаратистів. Обидві
сторони використовували тактику, відому під назвою «доксинг», умисно публікуючи особисту інформацію
журналістів для заохочення до їхнього цькування або залякування. У серпні 2018 року декілька
сепаратистських сайтів оприлюднили персональні дані українських журналістів одинадцяти ЗМІ, які
працювали в зоні конфлікту. Було розкрито номери телефонів журналістів та реєстраційні номери їхніх
автомобілів.172 У 2016 році група українських націоналістів, що називає себе «Миротворцем», оприлюднила
список з персональними даними тисяч журналістів, акредитованих сепаратистською владою для роботи в
«ДНР»;173 на сайті «Миротворця» журналістів було виставлено «поплічниками терористів».174 Журналісти,
чиї імена фігурували в оприлюденому списку, заявили, що витік інформації завадив їм об’єктивно
висвітлювати конфлікт на сході України, а дехто з них почав отримувати погрози на свою адресу.175 Такі дії
«Миротворця» не отримали належної реакції з боку українських політиків. Дехто з високопосавдоців,
зокрема Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, схвально відгукнулися про цю ініціативу сайту.
Прокуратура м. Києва розпочала розслідування щодо публікацій «Миротворця», проте наразі невідомо
про жодні результати, і станом на початок 2019 року список залишався у відкритому доступі в інтернеті.
Інші уразливі групи населення зазнавали переслідувань в інтернеті. Зловмисники заманювали в соціальних
мережах і спокушали на приватні зустрічі представників ЛГБТ+спільноти, під час яких їх били. Нападники
іноді 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 ЛГБТ+спільноти. Учасники цих груп, як правило, називають представників
ЛГБТ+спільноти педофілами для виправдання шкоди, якої вони їм завдають.176 За результатами
нещодавнього опитування, проведеного українською громадською організацією «Fulcrum», 54% ЛГБТ+
активістів зазнавали словесного цькування в інтернеті, а 32% заявили, що не почуваються безпечно в
соцмережах.177
У вересні 2018 року «Миротворець» опублікував персональні дані низки етнічних угорців в Україні, які
отримали громадянство Угорщини, додавши їх до відкритого для загального доступу списку і натякаючи на
їхню зраду.178

C8: Чи стають сайти, державні структури і приватні компанії, інтернетпровайдери та індивідуальні інтернет-користувачі об’єктами масових
хакерських атак або інших форм кібератак? (від 0 до 3 балів)

0

Українські підприємства, державні установи та об’єкти інфраструктури ІКТ часто зазнають кібератак.
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Під час президентських виборів у березні 2019 року Україна зіткнулася з хвилею кібератак, організованих
із Росії, які були переважно спрямовані проти Центральної виборчої комісії.179
У 2018 році країну накрила хвиля менш масштабних кібератак. За повідомленнями Національного банку
України, за останній квартал 2018 року на нього було здійснено близько мільйона атак, причому до 46% із
них за припущенням була причетна Росія.180 У грудні 2018 року кіберполіція повідомила про організовану
атаку на приватних нотаріусів.181 У червні минулого року глава кіберполіції України Сергій Демедюк
попередив, що готується масштабна кібератака в Україні, після того, як йому стало відомо, що російські
хакери встановлюють так звані «backdoors» в системах українських компаній, проникаючи до них за
допомогою зловмисних програм.182 За наявною інформацією, мішенню хакерів стали банки та енергетичні
компанії. Росія заперечила свою причетність до цієї атаки.
Протягом періоду, розглянутого у цьому звіті, українська кіберполіція затримувала численних побутових
користувачів за вчинення дрібних злочинів в інтернеті. Для прикладу, в січні 2019 року кіберполіція
затримала двох хакерів-мешканців Маріуполя після здійснення DDoS-атак на ряд регіональних новинних
сайтів та сайтів місцевих закладів освіти.183 Того ж місяця було затримано чотирьох хакерів на Рівненщині
за розробку та поширення вірусів-вимагачів.184
У червні 2017 року Україна зазнала деструктивної кібератаки вірусом «NotPetya». Вірус зашифрував усі дані
на жорстких дисках, після чого вивів повідомлення з пропозицією здійснити оплату ключа
дешифрування.185 Вірус поширився країною 27 червня, у переддень річниці прийняття Конституції України,
порушивши роботу телекомунікаційних компаній, урядових міністерств, банківcьких 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.186 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
свідчило про 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 РФ.187 За
наявними повідомленнями, в Центральному розвідувальному управлінні США також дійшли висновку про
причетність Росії до цієї масованої кібератаки.188
Схоже на те, що хакерські угруповання, на кшталт проросійського «Кіберберкуту», а також націоналістичні
«Українські кібер війська», які активно діяли у 2014-2017 роках, поступово зникли з поля зору. Востаннє
«Українські кібер війська» публікували інформацію в березні 2017 року, коли вони повідомили, що за три
роки заблокували 173 сепаратистські сайти.189 «Кіберберкут» за минулий рік не відзначився високою
активністю в інтернеті.
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