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Голові Комітету Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності,
народному депутату України

Кожем’якіну А.А.

Щодо законопроекту № 3719
від 23.12.2015

Шановний Андрію Анатолійовичу!

Комісія з питань науки та ІТ (далі — Комісія) висловлює Вам свою повагу та
звертається з наступного приводу.

За результатами голосування 08.09.2016 прийнято за основу та готується на
друге  читання  проект  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  Кримінального
процесуального  кодексу  України  щодо  окремих  питань  слідчих  дій  з  метою
забезпечення  додаткових  гарантій  законності  при  їх  проведенні”  (далі  —
законопроект), реєстр. № 3719 від 24.12.2015.

З метою приведення пропонованих законопроектом новацій у відповідність до
Конституції  України,  досягнення  декларованої  мети  законопроекту  щодо  не
допущення  подальших  зловживанням  слідчих  та  прокурорів  під  час  проведення
обшуку, Комісія листом від 09.02.2016 №38 направила на Вашу адресу зауваження та
пропозиції  для  врахування  при  подальшому  опрацюванні  законопроекту,  але  до
цього часу інформації про його розгляд не отримала. 

Події 2015 та 2016 років засвідчили, що проведення слідчих дій в багатьох ІТ
компаніях,  незважаючи  на  їх  непричетність  до  вчинених  правопорушень,
здійснювалося  з  залученням  спецпризначенців  та  з  повсюдним  вилученням
телекомунікаційного обладнання всупереч встановленим ч.1 ст.159 Кримінального
процесуального  кодексу  України  обмеженням,  що  зважаючи  на  масовість  та
систематичність набуло загрозливого характеру для українського суспільства та
економіки в цілому. 

На думку представників ІТ бізнесу, єдиною підставою для «маскі-шоу» в ІТ-
компаніях,  стала  відносно  стабільна  ситуація  в  галузі  на  тлі  різкого  падіння
економіки.  Це  привабило  силовиків,  які  бажають  відносно  легким  способом
отримати дохід. За висновками експертів, основна мета обшуків – зупинити бізнес
компаній, щоб почати переговори про його відновлення, адже жодна справа по таких
компаніях не була доведена до завершення.



Після  розголосу  цих  ганебних  подій,  влада,  зокрема  Президент  та  ВРУ
гарантували  припинення  таких  дій,  але  2016  рік  ознаменувався  новими  «маски-
шоу».

Нові обіцянки Президента від 26 серпня не виконуються правоохоронцями, а
тільки надають нового поштовху на повторення сценарію «наїздів».

Враховуючи вищезазначене вдруге направляємо зауваження та пропозиції до
законопроекту (додаток).

Просимо врахувати позицію Комісію та повідомити про розгляд цього листа.

Додаток: по тексту, на 10 арк.

З повагою, 

Віце-президент УСПП,
Голова Комісії з питань науки та ІТ І.М. Пєтухов


