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КІБЕРБЕЗПЕКА, ВПЛИВ  НА СВОБОДА  СЛОВА ТА ПРАВА ГРОМАДЯН

 

 

ПЗ №6303-д від 04.07.2018 – надаються НКЦПФР 

повноваження отримання інформації, яка захищається 

Конституцією, у позасудовому порядку від операторів та 

провайдерів на підставі вимоги під час проведення 

перевірки, зокрема про надані телекомунікаційні послуги. 

 

ПЗ №7443 від 26.12.2017 - створення системи контролю 

переписки юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

(системи перлюстрації, надзору, цензури тощо), яка буде 

підконтрольна правоохоронним та іншим органам влади. 

 

 

 

ПЗ №8186 від23.03.2018 – створення корупційних 

механізмів знищення підприємств зв’язку, особливо МСБ, 

шляхом встановлення непомірно високих штрафів, 

вибивання боргів та подальшого їх рейдерського 

захоплення. Дає можливість спритним «споживачам» та 

недолугим чиновникам-заробітчанам побудувати бізнес на 

масових атаках на операторів та в подальшому заборонити 

роботу сервісів в Україні за механізмами агресора-

Російської Федерації та його «Роскомнадзора». 

 

 

 

ПЗ №8042 від 15.03.2018 - Новації встановлюють новий вид 

санкцій по відношенню до «…програмного забезпечення та 

технічних засобів телекомунікацій…», яке використовується 

на об’єктах критичної інфраструктури. Під санкції можуть 

потрапити не суб’єкти агресора та їх поплічники, а 

українські підприємства, які будуть віднесені до об’єктів 

критичної інфраструктури, що не сприятиме можливості 

невідкладного та ефективного реагування на загрози 

національним інтересам і національній безпеці України. 

 

 

 

ПЗ №6688 від 12.07.2017 – фактичне впровадження 

інтернет-цензури в позасудовому порядку, закупівлю 

операторами за власні кошти обладнання для блокування 

контенту, а також цілий ряд норм, які наслідують «кращий 

досвід» Північної Кореї, Ірану та країни агресора-РФ, 

норми «диктаторських законів Януковича від 16 січня 2014 

року» 

 

в 2014 році парламент визначив, що «у переліку

пріоритетів стратегічного розвитку України

особливе місце повинні займати захист прав, свобод і

безпеки громадян в інформаційній сфері, відмова від

ідей тотального інформаційного контролю та

розвиток інноваційних галузей економіки, зокрема

вітчизняної індустрії інформаційних технологій,

надання послуг та виробництво програмної

продукції».
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Законодавчі ініціативи, що просувають

положення злочинних законів від "16 січня" 

та гармонізації норм агресора
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