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Начальникам відділів освіти
райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських 
рад, керівникам закладів обласного
підпорядкування

Щодо обмеження використання 
окремих електронних ресурсів

Нагадуємо, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України 
від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію 
Указом Президента України № 133/2017, який набув дію 17 травня 2017 
року, запроваджено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи 
(санкції) щодо низки юридичних осіб.

Зокрема, запроваджені санкції проти ТОВ «Яндекс», ТОВ «М эйл.РУ 
ГРУП», ТОВ «Вконтакте» (Російська Федерація), ТОВ «Яндекс.Україна», 
ТОВ «М ейл.РУ Україна», ТОВ «В Контакті» (Україна), які зокрема 
передбачають заборону Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу 
користувачам мережі Інтернет до відповідних ресурсів/сервісів, заборону 
передання прав на об ’єкти права інтелектуальної власності, обмеження або 
припинення надання телекомунікаційних послуг і використання 
телекомунікаційних мереж загального користування тощо.

У зв ’язку з цим, рекомендуємо:
-  ліквідувати офіційні сторінки ваших органів у соціальних 

мережах «Вконтакте» та «Одноклассники» (за наявності таких) та 
вилучити відповідні посилання зі сторінок офіційних сайтів;

-  вилучити (за наявності таких) посилання на будь-які сервіси 
«Яндекс» та «М эйл.РУ ГРУП» (наприклад, «Яндекс Карти», 
«Яндекс ЗНО», «Яндекс Диск», «М ой Мир» тощо) зі сторінок 
офіційних сайтів.

-  у жодному разі не допускати використання вашими органами, 
підвідомчими установами, їх працівниками для робочого
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листування сервісів електронної пошти, що належать юридичним 
особам, щодо яких запроваджено санкції (е-пошти @yandex.ru, 
@yandex.ua,  @ mail.ru, @ inbox.ru, @ list.ru, @ bk.ru, @mail.ua),  a 
також у цілому будь-якими сервісами електронної пошти у 
доменній зоні .RU, та вилучити посилання на такі адреси, якщо 
вони вказані у якості контактних на сторінках офіційних сайтів, 
бланках установ, візитних картках тощо.

Водночас нагадуємо, що пункт 2 постанови Кабінету М іністрів України 
від 21.10.2015 № 851 «Деякі питання використання доменних імен 
державними органами в українському сегменті Інтернету» передбачає 
використання посадовими особами місцевих державних адміністрацій для 
здійснення службового листування виключно електронних поштових 
скриньок, розміщ ених на серверах, які перебувають у доменній зоні 
.GOV.UA або .УКР. Пунктом 3 згаданої постанови органам місцевого 
самоврядування, суб’єктам господарювання державного та комунального 
секторів економіки рекомендовано дотримуватися її вимог.
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