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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо  

удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України 

Чинна редакція закону Редакція законопроекту Пропозиція до редакції Обґрунтування 

«Про Службу безпеки України» 

 

 

Стаття 13. Здобування 

інформації Службою безпеки 

України під час оперативно-

службової діяльності  

3. Служба безпеки 

України має право отримувати у 

встановленому порядку 

інформацію від правоохоронних 

та інших державних органів, 

військових формувань, органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій. Запит про надання 

інформації підписується 

начальником (керівником) або 

заступником начальника 

(керівника) функціонального 

підрозділу Центрального 

управління Служби безпеки 

України або регіонального 

органу Служби безпеки України. 

 

 

Суб'єкти, яким 

адресовано зазначений запит, 

зобов'язані не більше ніж 

протягом п’яти робочих днів 

надати Службі безпеки України 

запитувану інформацію 

безоплатно. У разі неможливості 

надання запитуваної інформації 

такий суб'єкт повинен 

Стаття 13. Здобування 

інформації Службою безпеки 

України під час оперативно-

службової діяльності  

3. Служба безпеки України 

має право отримувати у 

встановленому порядку 

інформацію від правоохоронних 

та інших державних органів, 

військових формувань, органів 

місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій. Запит про надання 

інформації підписується 

начальником (керівником) або 

заступником начальника 

(керівника) функціонального 

підрозділу Центрального 

управління Служби безпеки 

України або регіонального органу 

Служби безпеки України. 

 

Служба безпеки України 

має право у встановленому 

порядку та виключно на 

підставі рішення суду 

отримувати інформацію, яка 

містить комерційну та 

баківську таємницю, також від 

Для зменшення 

корупційних проявів та 

ризиків. 

У проєкті СБУ 

надається право отримувати 

у встановленому порядку 

інформацію від 

правоохоронних та інших 

державних органів, 

військових формувань, 

органів місцевого 

самоврядування, 

підприємств, установ, 

організацій, незалежно від 

форм власності та фізичних 

осіб (ч. 2 ст. 13). 

Статтею 64 

Конституції України 

гарантовано, що 

конституційні права і 

свободи людини і 

громадянина не можуть 

бути обмежені, крім 

випадків, передбачених 

Конституцією України. 

Тому подання суб’єктами 

господарювання та 

фізичними особами 

інформації працівникам 

СБУ має відбуватись з 

обов’язковим дотриманням 

вимог ст. ст. 31, 32 
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невідкладно у письмовій формі 

повідомити про це відповідний 

підрозділ Центрального 

управління або регіональний 

орган Служби безпеки України, 

який звернувся із запитом, з 

обґрунтуванням причин 

неможливості надання 

інформації. Служба безпеки 

України за зверненням 

відповідного суб'єкта може 

продовжити строк надання 

інформації, але не більше ніж 

на п’ять робочих дні.  

 

підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб. 

 

Суб'єкти, яким адресовано 

зазначений запит, зобов'язані не 

більше ніж протягом п’яти 

робочих днів надати Службі 

безпеки України запитувану 

інформацію безоплатно. У разі 

неможливості надання 

запитуваної інформації такий 

суб'єкт повинен невідкладно у 

письмовій формі повідомити про 

це відповідний підрозділ 

Центрального управління або 

регіональний орган Служби 

безпеки України, який звернувся 

із запитом, з обґрунтуванням 

причин неможливості надання 

інформації. Служба безпеки 

України за зверненням 

відповідного суб'єкта може 

продовжити строк надання 

інформації. 

Конституції України, 

зокрема, виключно на 

підставі судового рішення у 

випадках, передбачених 

цими статтями. 

 

 

 

 

 

 

З досвіду отримання запитів 

державних органів, 

максимальні 10 робочих 

днів для надання відповіді 

на запит може виявитися 

недостатнім. Пропонуємо 

прибрати обмеження щодо 

максимального строку 

продовження відповіді на 

запит. 

 

 

 6. З метою виконання 

покладених на Службу безпеки 

України завдань, вона на 

безоплатній основі здійснює 

прямий доступ, до 

автоматизованих 

інформаційних, довідкових 

систем, обліків (в тому числі до 

бази (банків) даних, що входять 

до єдиної інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ 

6. З метою виконання 

покладених на Службу безпеки 

України завдань, вона на 

безоплатній основі здійснює 

прямий доступ, до 

автоматизованих інформаційних, 

довідкових систем, обліків (в тому 

числі до бази (банків) даних, що 

входять до єдиної інформаційної 

системи Міністерства внутрішніх 

справ України, та інших 

На скільки розуміємо, мався 

на увазі доступ до систем та 

баз саме державних 

підприємств, установ та 

організацій. Часта «та» 

зайва. 
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України, та інших 

правоохоронних органів), 

реєстрів, банків або баз даних, 

держателем (адміністратором) 

яких є органи державної влади, 

органи місцевого 

самоврядування, державні та 

підприємства, установи, 

організації, або одержання копій 

інформаційних фондів 

зазначених систем з їх 

оновленням у режимі реального 

часу для завантаження у відомчі 

інформаційно-

телекомунікаційні системи.  

Порядок прямого доступу 

Служби безпеки України до 

інформаційних ресурсів та 

отримання копій інформаційних 

фондів, зазначених в абзаці 

першому цієї частини, 

визначається, указами 

Президента України та 

постановами Кабміну Міністрів 

України.  

За відсутності угод та 

законодавчих вимог щодо 

прямого доступу до державних 

електронних інформаційних 

ресурсів та автоматизованих 

інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів та банків або баз 

даних, обмін інформацією з 

держателями (адміністраторами) 

таких інформаційних ресурсів 

здійснюється в порядку, 

правоохоронних органів), 

реєстрів, банків або баз даних, 

держателем (адміністратором) 

яких є органи державної влади, 

органи місцевого 

самоврядування, державні 

підприємства, установи, 

організації, або одержання копій 

інформаційних фондів зазначених 

систем з їх оновленням у режимі 

реального часу для завантаження 

у відомчі інформаційно-

телекомунікаційні системи.  

Порядок прямого доступу 

Служби безпеки України до 

інформаційних ресурсів та 

отримання копій інформаційних 

фондів, зазначених в абзаці 

першому цієї частини, 

визначається, указами Президента 

України та постановами Кабміну 

Міністрів України.  

За відсутності угод та 

законодавчих вимог щодо 

прямого доступу до державних 

електронних інформаційних 

ресурсів та автоматизованих 

інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів та банків або баз 

даних, обмін інформацією з 

держателями (адміністраторами) 

таких інформаційних ресурсів 

здійснюється в порядку, 

передбаченому частиною 

восьмою цієї статті. 
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передбаченому частиною 

восьмою цієї статті. 

 

 7.  З метою попередження 

та припинення посягань на 

державний суверенітет, 

конституційний лад і 

територіальну цілісність 

України, злочинів проти миру та 

безпеки людства, протидії 

тероризму та розвідувально-

підривної діяльності, Служба 

безпеки України має право: 

1) одержувати 

інформацію, яка знаходиться в 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій про зв'язок, 

абонента, надання 

телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх 

тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо, в порядку, 

передбаченому законом;  

 

7.  З метою попередження 

та припинення посягань на 

державний суверенітет, 

конституційний лад і 

територіальну цілісність України, 

злочинів проти миру та безпеки 

людства, протидії тероризму та 

розвідувально-підривної 

діяльності, Служба безпеки 

України має право: 

1) на підставі рішення 

суду одержувати інформацію, яка 

знаходиться в операторів та 

провайдерів телекомунікацій про 

зв'язок, абонента, надання 

телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх 

тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо, в порядку, 

передбаченому законом;  

 

Інформація містить 

персональні дані, а тому 

повинна надаватися 

виключно на підставі 

рішення суду. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» щодо  

удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України 

(«Прикінцеві положення») 

 

Зміст положення (норми) 

чинного законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Пропозиції  Обгрунтування  
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Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" 

Стаття відсутня Стаття 51. Суб’єкти 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму 

Служба безпеки України є 

спеціально уповноваженим 

державним органом у сфері 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, який координує 

діяльність суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму у 

цій сфері. 

Президент України, Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Рада національної 

безпеки і оборони України є 

суб’єктами загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, які в межах своїх 

повноважень здійснюють 

контроль за діяльністю суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, які безпосередньо 

здійснюють заходи такого 

режиму в Україні. 

Суб’єктами 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

Стаття 51. Суб’єкти 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму 

Служба безпеки України є 

спеціально уповноваженим 

державним органом у сфері 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, який координує 

діяльність суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму у 

цій сфері. 

Президент України, Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Рада національної 

безпеки і оборони України є 

суб’єктами загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, які в межах своїх 

повноважень здійснюють 

контроль за діяльністю суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні, які безпосередньо 

здійснюють заходи такого 

режиму в Україні. 

Суб’єктами 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

Виключити суб’єктів , що не 

є воєнізованими.. 
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контррозвідувального режиму в 

Україні, які безпосередньо 

здійснюють заходи із 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні у межах своєї 

компетенції, є: 

Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна поліція 

України, Національна гвардія 

України, Міністерство оборони 

України, Міністерство 

закордонних справ України, 

Міністерство інформаційної 

політики України, Генеральний 

штаб Збройних Сил України, 

розвідувальний орган 

Міністерства оборони України, 

Служба зовнішньої розвідки 

України, Управління державної 

охорони України, Державна 

прикордонна служба України та 

її окремі підрозділи, Державна 

фіскальна служба України, 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, 

Державна служба фінансового 

моніторингу України, Державна 

міграційна служба України, 

Державна служба спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

України, Державна служба 

експортного контролю України, 

органи судової влади та 

Національна комісія, що 

контррозвідувального режиму в 

Україні, які безпосередньо 

здійснюють заходи із 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні у межах своєї 

компетенції, є: 

Служба безпеки України, 

Міністерство внутрішніх справ 

України, Національна поліція 

України, Національна гвардія 

України, Міністерство оборони 

України, Міністерство 

закордонних справ України,  

Генеральний штаб Збройних 

Сил України, розвідувальний 

орган Міністерства оборони 

України, Служба зовнішньої 

розвідки України, Управління 

державної охорони України, 

Державна прикордонна служба 

України та її окремі підрозділи, 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій, 

Державна служба спеціального 

зв’язку та захисту інформації 

України. 

Державними органами, які 

мають обов’язки зі сприяння 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

є: 

Міністерство аграрної 

політики та продовольства 
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здійснює державне регулювання 

у сфері зв’язку та 

інформатизації. 

Державними органами, які 

мають обов’язки зі сприяння 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, є: 

Міністерство аграрної 

політики та продовольства 

України, Міністерство екології 

та природних ресурсів України, 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України, Міністерство з питань 

тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб 

України, Міністерство 

інфраструктури України, 

Міністерство культури України, 

Міністерство молоді та спорту 

України, Міністерство освіти і 

науки України, Міністерство 

охорони здоров’я України, 

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України, 

Міністерство соціальної 

політики України, Міністерство 

фінансів України, Міністерство 

юстиції України, Державна 

авіаційна служба України, 

України, Міністерство екології 

та природних ресурсів України, 

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, 

Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості 

України, Міністерство з питань 

тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо 

переміщених осіб України, 

Міністерство інфраструктури 

України, Міністерство культури 

України, Міністерство молоді та 

спорту України, Міністерство 

освіти і науки України, 

Міністерство охорони здоров’я 

України, Міністерство 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-

комунального господарства 

України, Міністерство 

соціальної політики України, 

Міністерство фінансів України, 

Міністерство юстиції України, 

Державна авіаційна служба 

України, Державна служба 

морського і річкового 

транспорту України, Державна 

кримінально-виконавча служба 

України. 

Взаємодія та координація 

суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

державних органів, які мають 

обов’язки зі сприяння 
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Державна служба морського і 

річкового транспорту України, 

Державна кримінально-

виконавча служба України. 

Взаємодія та координація 

суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

державних органів, які мають 

обов’язки зі сприяння 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

та інших органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, 

установ та організацій різних 

форм власності, що залучаються 

за рішенням суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні для забезпечення 

функціонування окремих 

адміністративно-правових 

режимів за різними ступенями 

(рівнями) контррозвідувального 

режиму здійснюється в порядку, 

що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України за поданням 

Служби безпеки України. 

Органи державної влади та 

органи місцевого 

самоврядування, підприємства, 

установи та організації різних 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

та інших органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, 

установ та організацій різних 

форм власності, що залучаються 

за рішенням суб’єктів 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні для забезпечення 

функціонування окремих 

адміністративно-правових 

режимів за різними ступенями 

(рівнями) контррозвідувального 

режиму здійснюється в порядку, 

що встановлюється Кабінетом 

Міністрів України за поданням 

Служби безпеки України. 

Органи державної влади та 

органи місцевого 

самоврядування, підприємства, 

установи та організації різних 

форм власності, які не належать 

до суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму 

та державні органи, які мають 

обов’язки зі сприяння 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, 
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форм власності, які не належать 

до суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму та 

державні органи, які мають 

обов’язки зі сприяння 

функціонуванню 

загальнодержавної системи 

забезпечення 

контррозвідувального режиму, 

залучаються за рішенням 

суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні для забезпечення 

функціонування окремих 

адміністративно-правових 

режимів в рамках 

контррозвідувального режиму в 

Україні. 

залучаються за рішенням 

суб’єктів загальнодержавної 

системи забезпечення 

контррозвідувального режиму в 

Україні для забезпечення 

функціонування окремих 

адміністративно-правових 

режимів в рамках 

контррозвідувального режиму в 

Україні. 

Стаття 7. Функції і 

повноваження органів, підрозділів 

та співробітників Служби безпеки 

України, що здійснюють 

контррозвідувальну діяльність 

… 

Для виконання визначених 

законом завдань та за наявності 

підстав, передбачених статтею 6 

цього Закону, в ході 

контррозвідувальної діяльності 

органи, підрозділи та 

співробітники Служби безпеки 

України мають право: 

1) здійснювати 

контррозвідувальний пошук, 

Стаття 7. Функції і 

повноваження органів, підрозділів 

та співробітників Служби безпеки 

України, що здійснюють 

контррозвідувальну діяльність 

… 

Для виконання визначених 

законом завдань та за наявності 

підстав, передбачених статтею 6 

цього Закону, в ході 

контррозвідувальної діяльності 

органи, підрозділи та співробітники 

Служби безпеки України в межах 

компетенції уповноважені: 

1) здійснювати пошукові та 

контррозвідувальні заходи, в 
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оперативно-розшукові заходи з 

використанням оперативних та 

оперативно-технічних сил і 

засобів, опитувати осіб за їх 

згодою, використовувати їх 

добровільну допомогу; 

2) виявляти, фіксувати і 

документувати гласно і негласно 

розвідувальні, терористичні та 

інші посягання на державну 

безпеку України, вести їх 

оперативний облік, здійснювати 

візуальне спостереження в 

громадських місцях із 

застосуванням фото-, кіно- і 

відеозйомки, оптичних та 

радіоприладів, інших технічних 

засобів; 

тому числі ті, які здійснюються 

на підставі рішення суду 

відповідно до статті 82 цього 

Закону;  

2) виявляти, фіксувати і 

документувати гласно і негласно 

розвідувальні, підривні, 

терористичні та інші посягання на 

державну безпеку України, вести їх 

оперативний облік, здійснювати 

візуальне спостереження в 

громадських місцях із 

застосуванням фото-, кіно- і 

відеозйомки, оптичних та 

радіоприладів, інших технічних 

засобів; 

3) проводити 

контррозвідувальні операції та 

відповідні оперативні і 

оперативно-технічні заходи з 

метою попередження, 

своєчасного виявлення і 

припинення розвідувально-

підривної, терористичної та іншої 

протиправної діяльності на шкоду 

державній безпеці України; 

 

3) проводити  

контррозвідувальні та 

спеціальні інформаційні 

операції, контррозвідувальне 

впровадження;  

31) здійснювати 

контррозвідувальне опитування 

осіб які мають допуск до 

державної, розвідувальної 

таємниці та\або у зв’язку з їх 

допуском до державної, 

розвідувальної таємниці, 

дипломатичних та 

адміністративних службовців 

Міністерства закордонних справ 

які відряджаються, знаходяться 

або повертаються з 

довготривалого закордонного 
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відрядження,  

військовослужбовців,  осіб що 

працюють з ядерними 

матеріалами та на ядерних 

установках, а також осіб, які 

працюють на об'єктах критичної 

інфраструктури та у інших 

передбачених законодавством 

випадках; 

32) здійснювати опитування 

осіб, у тому числі без розкриття 

справжньої мети таких заходів 

та з використанням технічних 

засобів реєстрації реакцій 

людини одержувати від них 

документи, знімати з документів 

копії; 

33) здійснювати у 

визначеному законодавством 

України порядку контрольоване 

(під оперативним контролем) 

пересування осіб та/або 

контрольоване (під 

оперативним контролем) 

переміщення предметів через 

державний та митний кордон 

України;  ” 

34) заходити до приміщень та 

на земельні ділянки фізичних 

осіб за згодою їх власників або 

володільців, у тому числі без 

розкриття своєї належності до 

Служби безпеки України та 

справжньої мети таких заходів; 

35)  здійснювати обмеження 

доступу до визначених 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35)  здійснювати на підставі 

рішення суду обмеження доступу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такі заходи можуть бути вжиті 

з використанням існуючих засобів 
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(ідентифікованих) 

інформаційних ресурсів 

(сервісів)  з метою недопущення 

терористичного акту або 

вчинення розвідувально-

підривної діяльності на шкоду 

Україні, протидії проведенню 

проти України спеціальних 

інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив 

конституційного ладу, 

порушення суверенітету і 

територіальної цілісності 

України, загострення суспільно-

політичної та соціально-

економічної ситуації, тих які 

використовуються для 

організації, підготовки, 

вчинення, фінансування, 

сприяння або приховування 

акту несанкціонованого 

втручання в діяльність об’єктів 

критичної інформаційної 

інфраструктури, з 

використанням технічних 

засобів, що встановлюються 

операторами, провайдерами 

телекомунікацій та іншими 

суб’єктами господарювання; 

36) здійснювати перевірку осіб 

у зв’язку із призначенням на 

відповідальні та особливо 

відповідальні посади державної 

служби та посади державної 

служби категорії "Б" у 

державному органі, юрисдикція 

до визначених 

(ідентифікованих) 

інформаційних ресурсів 

(сервісів)  з метою недопущення 

терористичного акту або 

вчинення розвідувально-

підривної діяльності на шкоду 

Україні, протидії проведенню 

проти України спеціальних 

інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив 

конституційного ладу, 

порушення суверенітету і 

територіальної цілісності 

України, загострення суспільно-

політичної та соціально-

економічної ситуації, тих які 

використовуються для 

організації, підготовки, 

вчинення, фінансування, 

сприяння або приховування 

акту несанкціонованого 

втручання в діяльність об’єктів 

критичної інформаційної 

інфраструктури, з 

використанням технічних 

засобів; 

 

 

суб’єктів господарювання, які 

відповідно до положень Закону 

залучаються до реалізації даного 

заходу (вказуються в ухвалі суду). 

Чинна редакція, у свою чергу, 

створює можливу ситуацію 

вимоги від операторів 

телекомунікацій закупівлі та 

встановлення додаткових засобів. 

Дане питання вже 

врегульовано спеціальним 

законодавством – «Про 

телекомунікації».  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/889-19#n86
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якого поширюється на всю 

територію України, територію 

однієї або кількох областей, 

міста Києва або Севастополя, та 

їх апаратах,  адміністративні 

посади в системі Прокуратури 

України та судових органах на 

предмет їх можливої причетності 

до діяльності спеціальних служб 

іноземних країн, надавати 

державним органам України 

пропозиції щодо відмови у 

прийнятті осіб, які мають 

громадянство (підданство) іншої 

держави, на роботу до таких 

органів України, а також 

вносити пропозиції Президенту 

України щодо надання та 

відмови у наданні іноземцям 

доступу до державної таємниці;  

4) мати гласних і негласних 

штатних і позаштатних 

працівників, створювати з метою 

конспірації підприємства, 

установи та організації, 

використовувати документи, що 

зашифровують особу чи відомчу 

належність працівників, 

приміщень і транспортних засобів 

органів та підрозділів, що 

здійснюють контррозвідувальну 

діяльність; 

4) мати гласних і негласних 

штатних і позаштатних 

працівників; використовувати 

добровільну допомогу фізичних 

та юридичних осіб; 

  

5) витребовувати, збирати і 

вивчати, за наявності визначених 

законом підстав, документи та 

відомості, що характеризують 

5) витребовувати, збирати і 

вивчати, за наявності визначених 

законом підстав, документи та 

відомості, що характеризують 
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діяльність підприємств, установ, 

організацій, а також спосіб життя 

окремих осіб, джерела і розміри їх 

доходів для попередження і 

припинення розвідувальних, 

терористичних та інших 

протиправних посягань на 

державну безпеку України; 

діяльність підприємств, установ, 

організацій, а також спосіб життя 

окремих осіб, джерела і розміри їх 

доходів для попередження і 

припинення розвідувальних, 

підривних, терористичних та 

інших протиправних посягань на 

державну безпеку України;  

отримувати від операторів та 

провайдерів телекомунікацій 

технологічну та іншу інформацію 

про функціонування мереж, у 

тому числі з обмеженим 

доступом, на умовах, визначених 

володільцем цієї інформації та 

підрозділом Служби безпеки 

України, який уповноважений 

проводити оперативно-технічні 

заходи; брати участь у перевірці 

походження інвестицій з метою 

недопущення процесу укладання 

і реалізації операторами 

(власниками) об’єктів критичної 

інфраструктури угод, що можуть 

негативно вплинути на безпеку, 

цілісність, стійкість та 

безперервність функціонування 

об’єктів критичної 

інфраструктури, або спроб 

використання об’єктів критичної 

інфраструктури у фінансуванні 

терористичної та розвідувально-

підривної діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

отримувати від операторів та 

провайдерів телекомунікацій 

технологічну та іншу інформацію 

про функціонування мереж, у 

тому числі з обмеженим 

доступом, на умовах, визначених 

володільцем цієї інформації та 

підрозділом Служби безпеки 

України, який уповноважений 

проводити оперативно-технічні 

заходи; 

Стаття відсутня Стаття 82. Контррозвідувальні 

заходи, які проводяться за 

рішенням суду 
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1. Виключно з метою 

попередження, своєчасного 

виявлення і припинення 

розвідувальних, підривних, 

терористичних та інших 

посягань на державну безпеку 

України, отримання інформації в 

інтересах державної безпеки 

України органи, підрозділи та 

співробітники Служби безпеки 

України мають право 

здійснювати за рішенням суду 

такі контррозвідувальні заходи: 

а) спостереження за особою 

або місцем із фіксацією 

відповідних відомостей або 

даних; 

б) аудіо-,  відеоконтроль  

особи,  що полягає у втручанні в 

приватне спілкування особи без її 

відома з фіксацією змісту її 

розмов або інших звуків, рухів, 

дій, пов’язаних з її діяльністю або 

місцем перебування тощо за 

допомогою аудіо, відеозапису із 

використанням спеціальних та 

інших технічних засобів; 

в) аудіо-, відео контроль місця, 

що полягає у здійсненні 

прихованої фіксації відомостей за 

допомогою аудіо-, відеозапису 

всередині публічно доступних 

місць, без відома їх власника, 

володільця або присутніх у цьому 

місці осіб; 
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г) зняття інформації з 

телекомунікаційних мереж, 

(мереж, що забезпечують 

передавання знаків, сигналів, 

письмового тексту, зображень та 

звуків або повідомлень будь-

якого виду між підключеними до 

неї телекомунікаційними 

мережами доступу); 

ґ) зняття інформації з 

електронних інформаційних 

мереж, яке полягає у пошуку, 

виявленні шляхом фізичного 

та/або програмного доступу, 

відборі і фіксації відомостей або 

даних, що містяться в 

електронних інформаційних 

мережах (системах) або її 

частинах, доступ до яких 

обмежується її власником, 

володільцем,  утримувачем або 

пов'язаний з подоланням системи 

логічного захисту; 

д) обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи, шляхом 

негласного проникнення до 

таких місць, житла чи володіння 

особи з використанням 

спеціальних та інших технічних 

засобів, з метою: 

виявлення і фіксації речей і 

документів; 

виготовлення копій чи зразків 

зазначених речей і документів, 
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виявлення та вилучення зразків 

для дослідження; 

виявлення осіб, які можуть 

бути причетні до розвідувально-

підривній діяльності, 

терористичним та іншим 

протиправним  посяганням на 

державну безпеку України; 

встановлення технічних 

засобів аудіо-, відеоконтролю 

особи; 

є) установлення 

місцезнаходження 

радіоелектронного засобу, яке 

полягає в локалізації 

місцезнаходження 

радіоелектронного засобу, в тому 

числі мобільного терміналу 

систем зв'язку, та інших 

радіовипромінювальних 

пристроїв, активованих у 

мережах операторів, провайдерів 

телекомунікацій, без розкриття 

змісту повідомлень, що 

передаються; 

е) огляд кореспонденції, який 

полягає в негласному відборі за 

ідентифікаційними ознаками 

кореспонденції, її обробленні, 

зміні (заміні), знятті копій чи 

отриманні зразків. 

 

2. Обмеження та\або 

блокування доступу до 

визначених (ідентифікованих) 

інформаційних ресурсів (сервісів)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обмеження та\або 

блокування доступу до визначених 

(ідентифікованих) інформаційних 

ресурсів (сервісів)  з метою 
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з метою недопущення 

терористичного акту або 

вчинення розвідувально-

підривної діяльності на шкоду 

Україні здійснюється  в судовому 

порядку на підставі матеріалів 

кримінального провадження, 

оперативно-розшукової або 

контррозвідувальної справи. В 

невідкладних випадках, такий 

дозвіл може надати 

уповноважений заступник 

голови апеляційного суду, в 

межах територіальної юрисдикції 

якого перебуває Центральне 

управління або регіональний 

орган Служби безпеки України, 

до складу якого входить 

відповідний оперативний 

підрозділ за клопотанням 

керівника відповідного 

оперативного підрозділу Служби 

безпеки України, що здійснює 

контррозвідувальну діяльність, 

або його заступника терміном на 

7 діб. Протягом цього терміну 

уповноважені посадові особи 

Служби безпеки України 

зобов’язані підготувати 

необхідний перелік документів та 

звернутися до суду. 

3. Рішення суду про 

проведення контррозвідувальних 

заходів, передбачених частиною 

першою цієї статті,  

постановлюється за клопотанням 

недопущення терористичного акту 

або вчинення розвідувально-

підривної діяльності на шкоду 

Україні, протидії проведенню 

проти України спеціальних 

інформаційних операцій, 

спрямованих на підрив 

конституційного ладу, 

порушення суверенітету і 

територіальної цілісності 

України, загострення суспільно-

політичної та соціально-

економічної ситуації, тих які 

використовуються для 

організації, підготовки, 

вчинення, фінансування, 

сприяння або приховування акту 

несанкціонованого втручання в 

діяльність об’єктів критичної 

інформаційної інфраструктури 

здійснюється  на підставі 

рішення суду та на підставі 

матеріалів кримінального 

провадження, оперативно-

розшукової або 

контррозвідувальної справи. В 

невідкладних випадках, такий 

дозвіл може надати уповноважений 

заступник голови апеляційного 

суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого перебуває 

Центральне управління або 

регіональний орган Служби 

 

 

 

 

 

Редакція приведена у 

відповідність до повноважень, 

вказаних у пункті 3-5 статті 7. 
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керівника відповідного 

оперативного підрозділу Служби 

безпеки України, що здійснює 

контррозвідувальну діяльність, 

або його заступника. 

4. У виняткових невідкладних 

випадках, коли зволікання може 

спричинити знищення 

необхідних в інтересах 

контррозвідувальної діяльності 

фактичних даних або зумовити 

неможливість їх отримання, 

Голова Служби безпеки, його 

заступник або начальник 

регіонального органу Служби 

безпеки України має право 

прийняти документально 

оформлене рішення щодо 

проведення контррозвідувальних 

заходів, передбачених частиною 

першою цієї статті, до ухвалення 

рішення суду. У такому випадку 

керівник  оперативного 

підрозділу Служби безпеки 

України, яким ініційовано 

проведення 

контррозвідувального заходу, або 

його заступник, повинен 

протягом 24 годин з початку 

контррозвідувального заходу 

звернутися до суду з клопотанням 

про надання дозволу на 

проведення контррозвідувальних 

заходів. Окрім відомостей, 

передбачених статтею 8-3 цього 

Закону, у клопотанні мають 

безпеки України, до складу якого 

входить відповідний оперативний 

підрозділ за клопотанням керівника 

відповідного оперативного 

підрозділу Служби безпеки 

України, що здійснює 

контррозвідувальну діяльність, або 

його заступника терміном на 7 діб. 

Протягом цього терміну 

уповноважені посадові особи 

Служби безпеки України 

зобов’язані підготувати необхідний 

перелік документів та звернутися 

до суду. 
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зазначатися обставини, які 

зумовили необхідність 

невідкладного проведення 

відповідного 

контррозвідувального заходу. 

Якщо за результатами 

розгляду клопотання в порядку, 

передбаченому статтею 8-3 цього 

Закону, судом постановлено 

ухвалу про відмову у наданні 

дозволу на проведення 

контррозвідувального заходу, 

контррозвідувальний захід 

підлягає негайному припиненню, 

а одержана внаслідок його 

проведення інформація 

передається оперативному 

підрозділу-ініціатору проведення 

контррозвідувального заходу для 

знищення у встановленому 

порядку.  

5. Матеріали отримані в 

результаті контррозвідувальних 

заходів передбачених частиною 

першою цієї статті, можуть бути 

використані як доказ в суді. 

Закон України "Про телекомунікації" 

Стаття 24. Умови застосування 

технічних засобів телекомунікацій 

1. Умовами застосування 

технічних засобів телекомунікацій 

є їх відповідність стандартам і 

технічним регламентам. Технічні 

засоби телекомунікацій повинні 

мати виданий у встановленому 

Стаття 24. Умови застосування 

технічних засобів телекомунікацій 

1. Умовами застосування 

технічних засобів телекомунікацій є 

їх відповідність стандартам і 

технічним регламентам. Технічні 

засоби телекомунікацій повинні 

мати виданий у встановленому 
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законодавством порядку документ 

про підтвердження відповідності 

вимогам нормативних документів 

у сфері телекомунікацій. 

 

Абзац відсутній 

законодавством порядку документ 

про підтвердження відповідності 

вимогам нормативних документів у 

сфері телекомунікацій. 

Технічні засоби для зняття 

інформації з каналів зв'язку та 

інші технічні засоби негласного 

отримання інформації, що 

встановлюються для здійснення 

відповідними органами 

оперативно-розшукових та 

контррозвідувальних заходів, 

повинні відповідати стандартам і 

технічним регламентам, які 

розробляє уповноважений на це 

законом державний орган. 

 

 

 

 

Технічні засоби для зняття 

інформації з каналів зв'язку та інші 

технічні засоби негласного 

отримання інформації, що 

встановлюються для здійснення 

відповідними органами 

оперативно-розшукових та 

контррозвідувальних заходів, 

повинні відповідати стандартам і 

технічним регламентам, які 

розробляє уповноважений на це 

законом державний орган. 

 

 


