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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
МЕРЕЖАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
м. Київ

18.11.2022 №668

Щодо блокування доступ до порталу «Страна.иа»

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Указу Президента 
України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Положення про Національний центр 
оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, затвердженого наказом 
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 
від 11.04.2019 № 209 (зі змінами):

1) Постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг терміново 
здійснити блокування веб-ресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах зїгапа.иа, 
8ігапа.пе\У8, зігапа.опе, 8Їгапа.іІі§і1а1, 8ігапа.іойау, сїгапа.тесііа, зІгапа.ЬезІ, сігапа.опііпе
інших веб-ресурсів/сервісів, які забезпечують доступ до порталу Страна.иа (товарного знаку, 
його графічного відтворення), веб-ресурсу/сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом, 
а також обмеження постачальниками електронних послуг (службами соціальних мереж) 
доступу з території України до контенту, розміщеного на веб-сторінках/у каналах 
РасеЬоок.сот/^ахеІазІгапаиа, @8Ігапа.иа, ук.сот/ зіїапаиа, ок.ги/зігапаиа).

2) Постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг звітуватись 
про виконання цього розпорядження відразу після його виконання але не пізніше 12:00 
20.11.2022.

3) У разі виявлення веб-ресурсів/сервісів які, забезпечують доступ до порталу 
Страна.иа (товарного знаку, його графічного відтворення) на яких публікуються 
та поширюються російсько-пропагандистські наративи та фейки щодо поточної ситуації 
у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, дискредитації органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування - терміново блокувати такі ресурси 
та повідомляти про це НЦУ та Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового 
зв'язку.

2) Оперативному черговому НЦУ забезпечити направлення розпорядження 
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, для розміщення 
на офіційному веб-сайті.
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