Покарання
хакерів
по
Кримінальному кодексу України
та ін.
Не всі хакери розуміють, що Кримінальний

кодекс України

містить статтті, які передбачають грошову і кримінальну
відповідальність за несанкціоноване шкідницьке втручання в
електронний світ суспільства.

На

різноманітні

веб-підсистеми

Системи+

здійснювалися

різноманітні хакерські атаки, які відображалися у попередніх
публікаціях. Деякі з них (реальніі і навчальні) детектовані
під час практичних занять і екзаменів зі студентами
Житомирського війського інституту. Для прикладу, для отримання
підвищеної оцінки один із студентів на екзамені за допомогою
колег визначив хакера, який неодноразово підбирав пароль до
цього сайту – з точністю до назви вулиці, номеру будинку та
номеру квартири хакера (вулиця Польова у м. Житомирі). В
іншому разі 5 бригад студентів у режимі real-time спостерігали
зі сторони адмінчасини сайту за допитливими діями по
відношенню до цього сайту “Система+” з іншого навчального
приміщення на іншому поверсі навчального корпусу. У інших
випадках окремі студенти на занятті вивчали особливості
блокування роботи сайта і спостерігали у режимі real-time за
реальним алгоритмом зняття блокування адміністратором сайту
(викладач доцент Круковський І.А.) на хостингу. Різноманітні
атаки різноманітних хакерів здійснюються і на інші відомі
системи – серед них є навіть такі, що зловживають службовим
положенням і не хочуть думати про те, що скоюють злочини, які
передбачені у КК України. На прикріпленому зображенні до цієї
статті показаний фрагмент копії екрану з автоматичними
повідомленнями (alerts) про підбор паролю
допомогою автоматизованих засобів.

до сайтів за

Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим
засобом зі зміною ip-адреси 10 травня

Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим
засобом зі зміною ip-адреси 10 травня (продовження)

Фрагмент повідомлень про спроби підбору пароля автомаизованим
засобом зі зміною ip-адреси 10 травня і закінчення 09 травня
Покарання хакерів станом на 13.05.19 р. здійснюється на
основі ст.361-1, ст.361-2, ст.362, ст.363, ст.363-1, ч.3
ст.190 Кримінального кодекса України , зміст яких розкритий
нижче.

Стаття
361.
Несанкціоноване
втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих
систем,
комп’ютерних
мереж
чи
мереж
електрозв’язку
1. Несанкціоноване втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до
витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення
процесу обробки інформації або до порушення встановленого

порядку її маршрутизації, -карається штрафом від шестисот до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до двох років або без такого.2. Ті самі дії, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони
заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі на строк
від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Значною шкодою у статтях 361-363-1, якщо вона
полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така
шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.{Стаття 361 в редакції Законів № 908IV від 05.06.2003, № 2289-IV від 23.12.2004; із змінами,
внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015}

Стаття 361 - 1 . Створення з метою
використання, розповсюдження або
збуту шкідливих програмних чи
технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут
1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а
також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи
технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання
в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку, -караються штрафом від п’ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними

роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той
самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються
позбавленням волі на строк до п’яти років.

{Кодекс доповнено статтею 361-1 згідно із Законом № 2289-IV від
23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII
від 10.11.2015}

Стаття 361 -2 . Несанкціоновані збут
або розповсюдження інформації з
обмеженим
доступом,
яка
зберігається
в
електроннообчислювальних
машинах
(комп’ютерах),
автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або
на носіях такої інформації
1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з
обмеженим доступом, яка зберігається в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації,
створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до
двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

{Кодекс доповнено статтею 361-2 згідно із Законом № 2289-IV від
23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII
від 10.11.2015}{Статтю 361 -3 виключено на підставі Закону №
767-VII від 23.02.2014}{Статтю 361 -4 виключено на підставі
Закону № 767-VII від 23.02.2014}

Стаття 362. Несанкціоновані дії з
інформацією, яка оброблюється в
електронно-обчислювальних машинах
(комп’ютерах),
автоматизованих
системах, комп’ютерних мережах або
зберігається
на
носіях
такої
інформації, вчинені особою, яка має
право доступу до неї
1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації,
яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах
(комп’ютерах), автоматизованих системах чи комп’ютерних
мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені
особою, яка має право доступу до неї, -караються штрафом від
шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка
оброблюється
в
електронно-обчислювальних
машинах
(комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах
або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело
до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої
інформації, -караються позбавленням волі на строк до трьох
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на той самий строк.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або
якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються позбавленням волі
на строк від трьох до шести років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

{Стаття 362 в редакції Закону № 2289-IV від 23.12.2004; із
змінами,

внесеними

10.11.2015}{Статтю 362
від 23.02.2014}

згідно
-1

із

Законом

№

770-VIII

від

виключено на підставі Закону № 767-VII

Стаття
363.
Порушення
правил
експлуатації
електроннообчислювальних машин (комп’ютерів),
автоматизованих
систем,
комп’ютерних
мереж
чи
мереж
електрозв’язку або порядку чи

правил захисту інформації, яка в
них оброблюється
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації,
яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду,
вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -караються
штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на той самий строк.

{Стаття 363 в редакції Закону № 2289-IV від 23.12.2004}
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Стаття 363 . Перешкоджання роботі
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів),
автоматизованих
систем, комп’ютерних мереж чи мереж
електрозв’язку шляхом масового
розповсюдження
повідомлень
електрозв’язку
1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку,
здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до
порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних

мереж чи мереж електрозв’язку, -карається штрафом від п’ятисот
до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -караються
обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Кодекс доповнено статтею 363-1 згідно із Законом № 2289-IV від
23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII
від 10.11.2015}

Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно
шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -карається
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока
годин, або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк
від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до
п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом
незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної
техніки, -карається позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або
організованою групою, -карається позбавленням волі на строк
від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

{Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI
від 15.04.2008}

Більш детально читайте:
Кримінальний кодекс України – для хакерів

Висновки
Хакери повинні розуміти, що їх порушення можуть мати
кримінальну та грошову відповідальність. Тому краще створювати
свої ресурси ніж ломати інші.

Хакери також повинні розуміти, що покарання за суттєве насення
шкоди незаконними методами може мати й інші негативні впливи –
не у той час, не від тих людей, не тими заходами і не там де
очікують хакери. Це може бути особливо небезпечно для відносно
молодих людей, яким на все життя може бути прикріпленийй
негативний ярлик. Тому краще створювати свої ресурси ніж

ломати інші.

Хакер 2018 фильм в HD качестве Hacker 1 938 126
переглядів 12 ТИС. 1,3 ТИС.

