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ЗВЕРНЕННЯ  

щодо неправомірних дій правоохоронних органів України та спроб вилучення 

обладнання у суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері 

зв’язку та інформатизації, а також ІТ-сфері. 

 

Незважаючи на неодноразові звернення інститутів громадського суспільства, 

операторів, провайдерів телекомунікацій, представників ІТ-сфери до органів 

державної влади та вищого керівництва держави щодо ситуації, яка склалася 

останнім часом у зв’язку з обшуками у ІТ-компаніях, реальних результатів такі 

звернення не принесли. Практика застарілої системи «попередників» щодо 

вилучення серверного обладнання правоохоронними органами України, що набула 

загрозливого для українського громадянського суспільства і економіки характеру, 

стає більш нахабною та безкомпромісною. 

Слідчі судді, порушуючи норми та положення КПК, приймають рішення щодо 

вилучення телекомунікаційного обладнання і не враховують можливість зняття 

інформації без вилучення цього обладнання.  

Все частіше застосовуються неправомірні дії, необґрунтовані спроби 

співробітників Служби безпеки України застосування силового сценарію (за участю 

спецпідрозділу СБУ «Альфа»), як це було у випадку по відношенню до                 

ТОВ «Адамант» 19 січня 2016 року. 

Посилаючись на ніби-то клопотання компетентних органів іншої держави в  

рамках надання міжнародної правової допомоги, співробітниками СБУ була 

проведена спроба вилучення телекомунікаційного обладнання клієнтів компанії та 

запроваджені методи психологічного тиску на її власників, які є громадськими 

діячами, що призвело до іміджевих втрат компанії та завдання моральної шкоди 

співробітникам. 

Як і раніше, жорстокість у виборі заходів процесуального впливу, 

неадекватність вживаних репресивних інструментів свідчать про те, що їх основною 

метою є не розслідування злочинів і встановлення винних у їх скоєнні, а 

залякування представників ІТ-сектору та створення схем для вимагання і корупції, а 

також впливу на громадських діячів, які відстоюють незалежність України, 

захищають неправдиво заарештованих, борються з корупцією, забезпечують вільний 

доступ до інформації в Україні, відстоюють демократичні цінності. 

 



ВИМАГАЄМО  від керівництва держави: 

Створити у Верховній Раді України Тимчасову слідчу комісії (ТСК) для 

проведення розслідування усіх неправомірних дій по відношенню до ІТ-компаній та 

залучити до її роботи громадськість. 

Ініціювати проведення реформування Служби безпеки України за 

позитивним досвідом створення Національної поліції України. 

Головними принципами реформування повинні стати: 

- деКГБізація Служби та її підрозділів, включаючи підрозділи спеціального 

призначення; 

- повна заміна (звільнення) заплямувавших себе в корупційних і 

сепаратистських настроях керівників та співробітників, які здійснюють негативний 

вплив на молоді кадри; 

- зменшення чисельності підрозділів, зокрема за рахунок підрозділів, що 

продовжують слідкування за політичними та громадськими діячами або дублюють 

повноваження інших правоохоронних органів та підвищення за цей рахунок 

фінансування служби і забезпечення співробітників; 

- скасування норм та положень законодавства, які дублюють повноваження 

різних правоохоронних органів; 

- підвищення професіоналізму співробітників, відходу від застарілих 

(комуністичних, корупційних) методів діяльності; 

- визнання беззаперечної вимоги, що доступ до електронних інформаційних 

систем, зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних 

системах або їх частинах, повинно здійснюватися у відповідності до вимог КПК без 

їх вилучення; 

- встановлення за порушення цього принципу безповоротного кримінального 

покарання як для співробітників правоохоронних органів, так і до суддів, які 

прийняли неправомірне рішення. 

 

 

Голова Правління Громадської Спілки 

“Національна Асамблея України”                                    Пєтухов І.М. 


