
 

«Законодавчі  ініціативи  з  
питань протидії  

правопорушенням 
з використанням  мережі  

Інтернет»:

 
ü   збирання доказів в електронній формі;
ü   копіювання інформації; вилучення інформаційних систем…; тимчасовий доступ до інформації у 
     реальному часі (віддалений доступ);
ü   фіксування та зберігання комп’ютерних даних, даних про трафік;
ü   надання інформації на вимогу правоохоронних органів;
ü   встановлення технічних засобів для здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, термінове
     фіксування та зберігання даних;
ü   блокування (обмеження) доступу до певного ресурсу в мережі Інтернет за рішенням суду;
ü   заборона надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до певних ресурсів;
ü   моніторинг вітчизняного сегмента мережі Інтернет.



«Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду, свободу шукати, 
одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, без втручання органів 
влади і незалежно від кордонів…»

Це право може бути пов’язане з обмеженнями, які мають встановлюватися законом:

•  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
(ратифіковано Указом Президії ВР УРСР №2148-VIII від 19.10.1973) 

... для поважання прав і репутації інших осіб; для охорони державної  безпеки, громадського 
порядку, здоров’я чи моральності населення (стаття 19);
    Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом. Будь-який виступ на користь 
національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, 
ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом (стаття 20).

•  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
(ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997)

     Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може 
підлягати… обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в 
демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності 
або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам….(стаття 10).



•   Стаття 34 Конституції України:  

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань… Здійснення цих прав може бути 
обмежене законом в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.

• Пункт 4.5 Стратегії кібербезпеки України 
(Указ Президента України від  15.03.2016 № 96/2016): 

      запровадження блокування операторами та провайдерами
      телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного
     (інформаційного сервісу) за рішенням суду.



Інформація, яка обмежена/заборонена для поширення в Україні через мережу Інтернет:
•   Стаття 34 Конституції України:  

в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам;
для охорони здоров’я населення;

 для захисту репутації або прав інших людей;
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

•   Стаття 39 Закону України «Про телекомунікації»: 
обмеження доступу абонентів до ресурсів,  через  які здійснюється  розповсюдження дитячої 
порнографії на підставі рішення суду.

•   Стаття 28 Закону України «Про інформацію»:
інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, пропаганди  війни, насильства, жорстокості,
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання
на права і свободи людини.

•   Стаття 17 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 
державна таємниця, або інша інформація, яка охороняється законом;
заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;
необґрунтованого показу насильства;
пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, 

ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового  стану,
соціального походження….

Стаття 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», стаття 50 Закону України «Про авторське право та суміжні 
права», стаття 17 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Законодавством України не визначаються порядок та механізми обмеження забороненої інформації через 
мережу Інтернет, крім – блокування за рішенням суду.



• Конвенція про кіберзлочинність 
(ратифіковано із застереженнями і заявами Законом N 2824-IV від 07.09.2005)

передбачає вжиття законодавчих та інших заходів





З 28 лютого 2017 року Указом Президента України від 25.02.2017 № 47/2017 введено в дію рішення РНБО України 
від 29.12.2016 «Про Доктрину інформаційної безпеки України»:

Пріоритетами державної політики в інформаційній сфері 
мають бути…  законодавче врегулювання механізму 
виявлення, фіксації, блокування та видалення з 
інформаційного простору держави, зокрема з 
українського сегмента мережі Інтернет,  інформації, яка 
загрожує життю, здоров’ю громадян України, пропагує 
війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом або 
порушення територіальної цілісності України, загрожує 
державному суверенітету, пропагує комуністичний 
та/або націонал-соціалістичний (нацистський) 
тоталітарні режими та їхню символіку  (Розділ 5):

ü  невизначеність понять «інформаційний простір держави», 
«український сегмент мережі Інтернет», існують умови для 
правової невизначеності механізму;

ü  ч. 4 статті 40 Закону України «Про телекомунікації» - 
оператори, провайдери телекомунікацій не несуть 
відповідальності за зміст інформації, що передається їх 
мережами;

ü  спрямованість на виявлення та покарання саме особи, яка 
поширює заборонену інформацію;

ü  передбачити компенсацію фінансових витрат, які будуть 
понесені при придбанні необхідного обладнання.

Пріоритетами державної політики в інформаційній сфері .. 
мають бути.. розвиток механізмів взаємодії держави та 
інститутів громадянського суспільства щодо протидії 
інформаційній агресії проти України 
(Розділ 5):

ü   невиконання зобов’язань визначених у Рекомендаціях 
парламентських слухань на тему: «Реформи галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток 
інформаційного простору України» (постанова ВРУ від 
31.03.2016 №1073-VIII) … Кабінет Міністрів України має 
розробити та подати на розгляд Верховної Ради України 
проекти законів України, зокрема, про законне перехоплення 
телекомунікацій, врегулювати на законодавчому рівні 
питання діяльності з реєстрування, адміністрування і 
користування адресами та іменами в українському 
сегменті мережі Інтернет для державних органів, тощо. 

На Міністерство інформаційної політики України мають бути 
покладені … організація та забезпечення …моніторингу 
засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів 
вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою 
виявлення інформації, поширення якої заборонено в 
Україні (Розділ 6):

ü   повноваження здійснення офіційного моніторингу 
телерадіопрограм встановлено лише для Національної ради з 
питань телебачення і радіомовлення (ст. 13 Закону України 
«Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення»).



З 17 травня 2017 року Указом Президента України від 15.05.2017 № 133/2017 введено в дію рішення РНБО 
України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)»:  

•  застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до 
фізичних осіб згідно з додатком 1 та до юридичних осіб згідно з додатком 2, серед яких:

заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет      
до ресурсів http://www.kaspersky.ru; https://www.drweb.ru, товариства з обмеженою 

відповідальністю «Яндекс», «Mail.ru» (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів «Вконтакте» (
www.vk.com) та «Одноклассники» (www.ok.ru).

•  Кабінет Міністрів України разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України 
забезпечує реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 Рішення РНБО.

 

http://www.kaspersky.ru/
https://www.drweb.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.vk.com/
http://www.ok.ru/


Проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації окремих норм 
Конвенції про кіберзлочинність»

розроблений Національною поліцією України

1) Поняття «цифрові докази» (доповнення статтею 99-1 КПК України);

2)   Витрати, пов’язані із встановленням технічних засобів для здійснення негласних слідчих (розшукових) 
дій, термінового фіксування та подальшого зберігання цифрової (електронної) інформації 
(комп’ютерних даних), збереження даних про трафік та функціонуванням цих засобів – це процесуальні 
витрати;

3)      Кабінет Міністрів України визначатиме Порядок встановлення та функціонування технічних засобів:

ü         не передбачено джерел та граничних розмірів витрат (доповнення до ст.123-1);
ü         джерела та граничні розміри компенсації інших процесуальних витрат 

           (ст. 120-123 КПК України) визначені.

4)   Ч. 1 статті 159 КПК України – якщо неможливо здійснити копіювання інформації з технічних причин, у 
тому числі зашифрованої, то правоохоронні органи мають право проводити вилучення інформаційних 
систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку на строк, достатній для дешифровки 
та/або огляду інформації, після чого вони повинні бути якнайшвидше повернуті володільцю, окрім 
випадків, визначених у частині першій статті 100 КПК України:

ü        встановити чіткі строки.



5)  Зміни до статті 169-2 КПК України - запровадити тимчасове обмеження доступу до інформації, яке   
полягає в блокуванні (обмеженні) провайдерами та операторами телекомунікацій передачі 
інформації з чи на визначений (ідентифікований) інформаційний ресурс (інформаційний сервіс), адреси 
мережі Інтернет, домену тощо на підставі ухвали слідчого судді.

ü       блокуванню (обмеженню) повинна підлягати заборонена інформація, а не весь 
інформаційний ресурс,  на   якому може бути розміщена така інформація;

ü       Конвенція про кіберзлочинність не містить зобов’язань щодо блокування 
(обмеження) ...

6)   Стаття 169-3 КПК України –  надати слідчому та прокурору право до постановлення  ухвали слідчого 
судді звернутися з письмовою вимогою до … про здійснення строком на 24 години негайного 
тимчасового обмеження доступу до інформації та/або термінову фіксацію інформації в електронній 
(цифровій) формі, лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи 
припинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину з подальшим зверненням з відповідним клопотанням 
до слідчого судді.

ü       пункт 4.5 Стратегії кібербезпеки України передбачає блокування відповідних 
ресурсів за рішенням суду.



7)   Зміни до п. 4 частини другої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» – покласти 
на операторів телекомунікацій зобов’язання стосовно встановлення за власні кошти на 
своїх телекомунікаційних мережах технічних засобів, які необхідні для здійснення 
уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих 
(розшукових) дій, блокування (обмеження) доступу до визначеного (ідентифікованого) 
інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу), адреси мережі Інтернет, домену; 
термінового фіксування та подальшого зберігання комп'ютерних даних, збереження 
даних про трафік, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у 
межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та 
недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

ü частина друга статті 48 ГК України – держава сприяє розвитку малого 
підприємництва, створює необхідні умови для цього;

ü без визначення механізму компенсації понесених витрат, порушуються права 
власності;

ü статті 20 та 21 Конвенції про кіберзлочинність – постачальники послуг 
зобов’язані здійснювати заходи тільки в межах існуючих технічних 
можливостей. 

ü в рамках проекту «Кіберзлочинність@Східне партнерство» групою фахівців – 
експертів Ради Європи, представників державних інституцій України, 
вітчизняних, представників ринку телекомунікацій завершується робота з 
підготовки проекту змін до КПК України щодо імплементації у вітчизняне 
кримінальне законодавство  Конвенції про кіберзлочинність.



Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
проблемних питань проведення антитерористичної операції та посилення боротьби з тероризмом»

(реєстраційний № 6079 13.02.2017), розроблений Службою безпеки України (лист Голови Адміністрації Президента України про 
внесення законопроекту щодо посилення боротьби з терористично-диверсійною і сепаратистською діяльністю та створення 
ефективних механізмів її виявлення і припинення).

Статтю 159 КПК України доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою: 

«3. У виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням 
вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділом І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), 
IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, тимчасовий доступ до інформації, 
яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок абонента, надання 
телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 
може бути здійснений до постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого або прокурора.  У 
такому випадку слідчий або прокурор зобов’язаний невідкладно звернутися з відповідним клопотанням до 
слідчого судді.
4.   Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 163 цього Кодексу.
5. Отримана  за постановою слідчого чи прокурора від операторів та провайдерів телекомунікацій 
інформація, яка не може бути використана як докази, повинна бути знищена,  якщо слідчий суддя 
постановить ухвалу про відмову в наданні тимчасового доступу до неї».

ü   у зазначених розділах КК України є статті про визнання злочинами інших діянь, які не пов’язані з 
терористично-диверсійною і сепаратистською діяльністю. Вказати визначені статті Особливої 
частини КК України, які відповідатимуть меті Закону – посилення боротьби з терористично-
диверсійною і сепаратистською діяльністю та створення ефективних механізмів її виявлення і 
припинення;

ü  компенсація понесених витрат з державного бюджету;

ü  законодавчі ініціативи повинні гарантувати права, захищені Конституцією України: 
недоторканості приватного життя, права приватної власності операторів, провайдерів 
телекомунікацій та здійснення підприємницької діяльності.



Проект Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
(реєстраційний № 6284 від 04.04.2017) 

Стаття 13. Права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Оперативним підрозділам  для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності 
передбачених статтею 9 цього Закону підстав при безпосередньому виконанні своїх повноважень 
надається право:
17) у разі наявності оперативної інформації про підготовку до вчинення злочину, який безпосередньо 
загрожує життю чи здоров’ю осіб, що беруть участь у масових заходах, ініціювати перед операторами 
телекомунікацій питання про тимчасове припинення в окремо визначеному районі надання послуг 
зв’язку та передачі даних.

ü  Доповнити реченням: Ініціювання тимчасового припинення в окремо визначеному 
районі надання послуг зв’язку та передачі даних, звітність про таке ініціювання, 
контроль здійснюється в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України.

ü  Припинення надання послуг зв’язку та передачі даних для невизначеного кола осіб може 
призвести до значних негативних наслідків: неможливості здійснити виклик служб екстреної 
допомоги; здійснити ділові та термінові транзакції за допомогою мережі передачі даних 
(мережі Інтернет), тощо.



Дякую  за  увагу!
Світлана Дудник

юрист 
Інтернет Асоціації України
тел/факс (044) 278-29-25
www.inau.ua
legal@inau.ua
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