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Вступ
Громадськість має право знати, наскіль-

ки ефективно Служба безпеки України вико-
нує покладені на неї завдання, захищаючи
безпеку держави та громадян. Тож СБУ
вчергове звітує суспільству про результати
своєї роботи.

Звісно, специфіка діяльності спецслужби
не дозволяє оприлюднити повну інфор-
мацію про всі результати, цікаві та успішні
контррозвідувальні операції. Тому в публіч-
ному звіті відображені переважно статистич-
ні дані про окремі здобутки в правоохорон-
ній діяльності СБУ, наведено приклади, що їх
ілюструють. Але навіть така лаконічна інфор-
мація переконливо демонструє як вітчизня-
ні органи безпеки системно й ефективно
протидіють розвідувально-підривній діяль-
ності іноземних спецслужб, запобігають
диверсіям і терактам, нейтралізують кіберза-
грози, захищають національну державність
та забезпечують охорону державної таєм-
ниці. Вагомий внесок СБУ зробила в про-
тидію корупції, боротьбу з організованою
злочинністю та захист об’єктів критичної
інфраструктури держави. 3



Водночас триває масштабна трансфор-
мація вітчизняних органів безпеки. Реформа
СБУ передбачає побудову сучасної спец-
служби, здатної ефективно нейтралізувати
новітні загрози безпеці нашої держави,
з неухильним дотриманням прав і свобод
громадян.

Співробітники Служби безпеки України
усвідомлюють, яка на них покладена відпо-
відальність і наскільки важливою в їхній
роботі є довіра, повага та підтримка
суспільства.
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Засади та пріоритети діяльності

Служба безпеки України – державний 
орган спеціального призначення з 
правоохоронними функціями, який 
забезпечує державну безпеку України.

Основні засади діяльності

• законність
• повага до прав і гідності особи
• позапартійність
• відповідальність перед народом України

Пріоритети діяльності

• протидія розвідувально-підривній діяльності 
проти України

• боротьба з тероризмом
• контррозвідувальний захист державного

суверенітету, конституційного ладу і терито-
ріальної цілісності, оборонного і науково-
технічного потенціалу, кібербезпеки, еко-
номічної та інформаційної безпеки держа-
ви, об’єктів критичної інфраструктури

• охорона державної таємниці
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Демократичний контроль

Демократичний цивільний контроль – ком-
плекс правових, організаційних, інформаційних,
кадрових та інших заходів для забезпечення
верховенства права, законності, підзвітності,
прозорості органів сектору безпеки і оборони,
сприяння їх ефективній діяльності й виконанню
покладених на них функцій, зміцненню націо-
нальної безпеки України.

Відповідно до Конституції України, Закону
“Про Службу безпеки України” та інших
правових актів створена та вдосконалюється
система контролю за діяльністю СБУ.

Основні складові системи контролю

• контроль, який здійснює Президент
України

• парламентський контроль
• судовий контроль
• громадський контроль

Довіра суспільства –
запорука ефективної діяльності СБУ.

6



Реформа

Мета реформування СБУ – побудова 
сучасної спецслужби, яка ефективно 
забезпечує державну безпеку з 
неухильним дотриманням прав і свобод 
громадян.

Основи реформування

Стратегія змін

Воля до змін Нове 
законодавство

Партнерство

Ефективна 
протидія 
загрозам

Надійний захист 
безпеки держави

Кращі світові 
стандарти

Мотивовані та 
високопрофесійні 

співробітники

Нульова толерантність 
до корупції

Довіра та підтримка 
громадян
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Вагомі результати роботи

Контррозвідка

Основним завданням контррозвідки є 
виявлення, попередження та 
припинення розвідувально-підривної 
діяльності спецслужб іноземних держав 
проти України.

Контррозвідка CБУ викрила численні факти
втягування в протиправну діяльність на шкоду Україні
наших співвітчизників під час перебування їх в РФ та
на тимчасово окупованих територіях.

Працівника одного з підпри-
ємств державного концерну
“Укроборонпром”, який на вико-
нання злочинного завдання ро-
сійської військової розвідки зби-
рав відомості про модернізацію
та бойові характеристики віт-
чизняних військових літаків,
засуджено до 9 років позбав-
лення волі. Цей мешканець
Запоріжжя був завербований на
тимчасово окупованій території
АР Крим кадровим співро-
бітником ГУ Генштабу ЗС РФ.
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Звісно, не лише російські спецслужби мають
інтерес до відомостей, розголошення яких може
завдати шкоди національній безпеці України.

Контррозвідкою затримано
ко-лишнього співробітника
науково-дослідного інституту
при спробі передати пред-
ставникові розвідки однієї з
близь-косхідних країн таємні
мате-ріали щодо унікальних
радіовипромінювальних тех-
нологій. Матеріали кримі-
нального провадження з
обвинувальним висновком
передано до суду.

На 12 років ув`язнено
колишнього співробітника
органів внутрішніх справ з
Полтавщини, який переда-
вав ФСБ РФ інформацію про
військові об’єкти та добро-
вольців і волонтерів регіону.
Співробітники російської
спецслужби завербували
чоловіка, коли той пере-
бував на території тимча-
сово анексованого Криму.
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За державну зраду передбачене суворе 
покарання. Якщо ж громадянин України 
не виконуватиме злочинне завдання 
іноземної держави, іноземної організації 
або їх представників і добровільно 
повідомить СБУ про свій зв'язок з ними 
та про отримане завдання, його 
відповідно до законодавства буде 
звільнено від кримінальної 
відповідальності. 

Контррозвідка СБУ запобігла спробам
створити агентурні мережі та стійкі канали
отримання розвідувальних даних спецслужбами
РФ і підконтрольними їм бойовиками так званих
“ЛНР” та ”ДНР” на сході країни. Протягом року
було розпочато низку кримінальних проваджень
за фактами шпигунства.

Контррозвідка задокументовала
протиправну діяльність кадро-
вого співробітника ФСБ РФ, який
намагався створити агентурну
мережу в Маріуполі для збору ін-
формації про підрозділи Зброй-
них Сил і правоохоронних орга-
нів України, місцеві об’єкти про-
мисловості та громадські об’єд-
нання. Триває досудове роз-
слідування.
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У 2019 році за державну зраду та
шпигунство засуджено 31 особу, викриту
контррозвідкою. В інтересах забезпечення
національної безпеки України за матеріалами
контррозвідки заборонено в’їзд до нашої
країни 185 іноземцям. Проведено низку спец-
операцій з припинення шпигунської діяльності
іноземців під прикриттям дипломатичних
представництв в Україні.

Контррозвідкою здійснюються також заходи з
виведення з тимчасово окупованих територій
осіб, які володіють важливою для слідства
інформацією про причетність РФ до агресії проти
України та до діяльності терористичних ор-
ганізацій на сході нашої держави. Отримані
свідчення використовуються в ініційованих
Україною міжнародних судових процесах.

Оголошено «persona non
grata» консула-радника Гене-
рального консульства РФ у
Львові, який збирав розві-
дувальну інформацію щодо
стану Збройних Сил України,
інструктував та координував
представників національних
меншин для проведення ак-
цій з метою дискредитації
України.
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Пріоритетним напрямом роботи
контррозвідки залишається попередження
скоєння російськими спецслужбами та їх
агентурою терористичних актів і диверсій. За
матеріалами контррозвідки за терористичну та
диверсійну діяльність засуджено 37 осіб.

До 10 років позбавлення волі
засуджено затриманого контр-
розвідкою диверсанта при
спробі підриву залізничної колії
у Харківській області. Злочин міг
призвести до руйнування однієї
з основних транспортних арте-
рій, з’єднує Харківську область з
районом проведення ООС. Зав-
дяки професійним діям контр-
розвідників цьому вдалося
запобігти.

На Запоріжжі до 8 років і 3
місяців позбавлення волі
засуджено колишнього капі-
тана міліції, який очолював
терористичну групу у складі
чотирьох осіб. Зловмисник
планував, зокрема, здійснити
вибух у багатоповерховому
житловому будинку та підір-
вати залізничний переїзд.
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Важливий напрям роботи – контр-
розвідувальне забезпечення військово-тех-
нічного співробітництва та дотримання міжна-
родних режимів експортного контролю.

У 2019 році викрито схеми розкрадання
бюджетних коштів у сфері військово-технічного
співробітництва на загальну суму понад 110
мільйонів доларів. Попереджено спроби
привласнити бюджетні кошти при виконанні
оборонного замовлення на суму понад 742
мільйони гривень. Недопущено незаконне
вивезення за межі України товарів військового
призначення та подвійного використання на
суму понад 50 мільйонів гривень. За
порушення порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному
експортному контролю, 24 особи засуджено.

Контррозвідники блокували
спроби незаконного вивезення
з України комплектуючих до
штурмовика Су-25 та військових
кораблів, обладнання для ком-
плектування бронемашин
Збройних Сил України тощо.
Вилучені з незаконного обігу
товари військового призначення
передаються на потреби
української армії.
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Окремий напрям – військова контррозвідка,
до сфери відповідальності якої входить
широкий спектр завдань: від запобігання
проникненню агентів спецслужб іноземних
держав у вітчизняні військові формування до
протидії корупції серед військовослужбовців.

У 2019 році військова контррозвідка
попередила спроби представників іноземних
держав отримати інформацію з обмеженим
доступом в оборонній сфері, викрила низку
агентів іноземних спецслужб серед діючих та
колишніх військовослужбовців і запобігла
численним намаганням втягнути військових у
протиправну діяльність.

За правопорушення, викриті військовою
контррозвідкою, більш як сотні осіб
повідомлено про підозру, 43 особи засуджено.

Представник російської спец-
служби шантажем схиляв до
співпраці чоловіка, який працював
на військовому арсеналі Збройних
Сил України та має родичів на
тимчасово окупованій території.
Завдяки своєчасному реагуванню
військових контррозвідників вда-
лося запобігти втягуванню нашого
співвітчизника у протиправну ді-
яльність на шкоду національним
інтересам України.
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Захист національної державності та 
боротьба з тероризмом

Серед пріоритетів діяльності органів
безпеки – контррозвідувальний захист
державного суверенітету, конституційного ладу,
територіальної цілісності України та боротьба з
тероризмом.

CБУ є головним органом у 
загальнодержавній системі боротьби з 
терористичною діяльністю.

Припинено протиправну діяльність низки
радикальних груп, що сповідували насильницькі
методи боротьби за владу, недопущено вчинення
терористичних актів. Блоковано поширення
матеріалів антиконституційного змісту.

У березні 2019 року СБУ не
допустила вчинення терорис-
тичного акту в харківському
метрополітені. Співробітники
спецслужби виявили підго-
товку теракту, завчасно вилу-
чили зі схованки вибуховий
пристрій, замінивши його на
муляж. Під час досудового
розслідування було встанов-
лено, що за вчинення злочину,
харків’янин отримав гроші від
іноземних замовників.
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За вчинення теракту законодавством
передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк від п’яти до 
десяти років. Якщо ж внаслідок теракту 
загинули люди, то покаранням буде 
позбавлення волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років або довічно.

Загалом у кримінальних провадженнях,
відкритих за матеріалами підрозділів захисту
національної державності та боротьби з
тероризмом, минулого року набрали законної
сили 195 вироків суду.

Пріоритетними у боротьбі з тероризмом є
заходи, спрямовані на запобігання
терористичній діяльності, зокрема

• виявлення й усунення причин та умов,
що можуть призвести до проявів тероризму;
• удосконалення правового забезпечення
боротьби з тероризмом;
• підвищення рівня готовності сил і
засобів, які залучаються до боротьби з
тероризмом;
• надійне забезпечення прикордонного,
митного та візового режимів;
• посилення охорони об’єктів критичної
інфраструктури.
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У сфері боротьби з міжнародним
тероризмом СБУ ефективно взаємодіє зі
спецслужбами та правоохоронними органами
іноземних держав. Протягом року блоковано
спроби використати Україну для переховування
та транзиту зловмисників, які перебувають у
міжнародному розшуку, затримано 10 осіб,
причетних до діяльності міжнародних теро-
ристичних та екстремістських організацій.

Протягом 2019 року було заборонено в’їзд
до нашої країни понад 700 іноземцям,
діяльність яких становила загрозу в контексті
захисту національної державності та боротьби з
тероризмом.

На Київщині затримано одного
з ватажків терористів “ІДІЛ”.
Перебуваючи в міжнародному
розшуку та переховуючись у
різних країнах, він продов-
жував координувати діяльність
терористів.

Україна є учасницею всіх базових 
міжнародних конвенцій і протоколів у 
сфері боротьби з тероризмом.
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Терористичну загрозу посилює зростання
рівня злочинності, пов'язаної з незаконним
обігом вогнепальної зброї, боєприпасів,
вибухових і отруйних речовин та інших засобів
масового ураження.

Завдяки системній роботі підрозділів
захисту національної державності та боротьби з
тероризмом з незаконного обігу вилучено
сотні одиниць вогнепальної зброї, велику
кількість набоїв, 12 саморобних вибухових
пристроїв та 79 кг вибухівки.

За незаконне поводження зі зброєю, 
боєприпасами, вибуховими речовинами
чи вибуховими пристроями передбачена
кримінальна відповідальність. 

Лише з двох схронів на
території Київської області
було вилучено 11 ракет 9М115 у
пусковому контейнері, 2
реактивні протитанкові гра-
нати “РПГ-22”, 12 гранат для
“РПГ-7” та майже 2500 набоїв
різного калібру.
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В Україні функціонує єдина державна
система запобігання, реагування і 
припинення терористичних актів та 
мінімізації їх наслідків, координуючим
органом якої є Антитерористичний центр 
при СБУ. 

Здійснюється безперервний моніторинг та
аналіз щодо терористичних загроз. З метою
перевірки стану готовності суб’єктів боротьби з
тероризмом проводяться антитерористичні
навчання і тренування.

Такі заходи дозволяють вдосконалити
превентивні плани антитерористичної операції
на конкретних об’єктах, підвищити рівень
готовності сил і засобів до її проведення.

Проведено

• 39 командно-штабних навчань;

• 35 тактико-спеціальних навчань;

• 1264 спеціальні тренування.
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Контррозвідувальний захист 
інформаційної безпеки держави

СБУ комплексно протидіє кіберзлочинності
та гібридній інформаційній агресії проти України.

У 2019 році блоковано понад 480 кібератак
та кіберінцидентів, які могли зашкодити
об’єктам критичної інфраструктури та елек-
тронним інформаційним ресурсам нашої дер-
жави. Припинено функціонування більш ніж
1000 вебресурсів, що використовувалися в
злочинних цілях.

Припинено діяльність хакер-
ського угруповання, яке на
замовлення російських кура-
торів розробляло програмне
забезпечення для ураження
комп’ютерів та отримання
прихованого віддаленого дос-
тупу до інформації. Зловмис-
ники причетні до масштабної
кібератаки на обласні дер-
жавні адміністрації в липні
2019 року та напередодні
виборів до Верховної Ради
України. Матеріали досудо-
вого розслідування скеро-
вано до суду.
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Співробітники СБУ спільно з
партнерами зі США та
Великої Британії припинили
діяльність потужного хакер-
ського угруповання, яке
сприяло протиправній діяль-
ності в мережі Інтернет зло-
чинцям з усього світу. Під час
слідчих дій на території при-
ватного будинку поблизу
Одеси було виявлено справ-
жній дата-центр. З нього пра-
воохоронці вилучили майже
півтори сотні серверів, на яких
розміщувались тисячі хакер-
ських ресурсів. Наразі до
організатора угруповання є
питання у правоохоронців
одразу декількох країн. У США
зловмисникові висунуто обви-
нувачень загалом на п’ят-
десят років ув’язнення.

СБУ – один з головних суб’єктів наіональної
системи кібербезпеки.

В інтересах зміцнення колективної безпеки
в інформаційному просторі фахівці української
спецслужби успішно співпрацюють з колегами з
країн ЄС і НАТО.

Протягом 2019 року викрито та блоковано
злочинну діяльність 20 міжнародних
хакерських груп.
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Фахівці СБУ з кібербезпеки також проводять
заходи з виявлення та припинення деструк-
тивної діяльності підконтрольних іноземним
спецслужбам бот-мереж. Ці ресурси викорис-
товуються зловмисниками для маніпулювання
громадською думкою та інспірування кон-
фліктів.

Минулого року за матеріалами СБУ 34
адміністратори соцмереж притягнені до
відповідальності за поширення антиукраїн-
ської пропаганди та протиправного контенту. 16
осіб засуджено. 278 іноземцям, причетним до
пропаганди сепаратизму в інтернеті, забо-
ронено в`їзд в Україну.

У грудні співробітники СБУ
припинили діяльність осіб, які
створювали анонімні облікові
записи у месенджерах, соці-
альних мережах та поштових
сервісах. Ресурс використову-
вався для поширення антиукра-
їнської інформації, розповсюд-
ження спам-повідомлень, від-
правлення анонімних погроз
щодо “мінування” об’єктів кри-
тичної інфраструктури. “Послу-
гами” ботів користувались спец-
служби РФ та бойовики з
тимчасово окупованих територій.
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Контррозвідувальний захист
економічної безпеки держави та 
об’єктів критичної інфраструктури

Здійснюючи контррозвідувальний захист
економічного потенціалу держави та об’єктів
критичної інфраструктури співробітники
спецслужби блокували спроби незаконного
отримання інформації з обмеженим доступом у
цій сфері, не допустили укладання 210
збиткових зовнішньоекономічних контрактів,
запобігли завданню економічних збитків
державі на суму понад 33 млрд грн, відновили
права державної власності на фінансово-
матеріальні цінності вартістю 4,3 млрд грн,
попередили 2 диверсійні посягання на об’єкти
критичної інфраструктури.

СБУ припинила діяльність 6
конвертаційних центрів із
загальним обігом понад 4
млрд грн на рік. Зловмисники
здійснювали фінансові опера-
ції з використанням низки
фіктивних підприємств з
метою ухилення від сплати
податків та виведення грошей
у “тіньовий” сектор економіки.
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Виявлено та локалізовано численні
порушення, які створювали передумови для
виникнення надзвичайних ситуацій, техно-
генних аварій і катастроф. СБУ також припинила
незаконну діяльність низки виробництв контра-
фактної продукції, яка становила загрозу життю
та здоров’ю людей.

На Одещині СБУ усунула
потенційну загрозу радіоак-
тивного забруднення довкілля.
В одному з приміщень науково-
виробничого центру зберіга-
лися небезпечні предмети, які
були джерелом іонізуючого
випромінювання, що пере-
вищувало допустиму норму в
500 разів. Завдяки своєчасним
заходам правоохоронців
небезпеці вдалося запобігти.

У Дніпрі СБУ блокувала роботу
лінії з виробництва фальси-
фікованих лікарських засобів.
Ділки виготовляли медпрепа-
рати з вмістом спирту
невідомого походження та
якості. Продукцію зловмисники
реалізовували через підкон-
трольні комерційні структури
аптечним мережам та ліку-
вальним закладам.
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Наразі підрозділи СБУ здійснюють
оперативний супровід розслідування більше
двох десятків кримінальних проваджень за
фактами функціонування нелегальних АЗС. У
результаті проведених спільно з органами ДФС
перевірок припинено діяльність понад
чотирьохсот нелегальних заправок. Блоковано
виробництво в промисловому масштабі
контрафактного пального з використанням
небезпечних для здоров'я людей речовин.

Протягом року за матеріалами СБУ у сфері
контррозвідувального захисту економічної
безпеки держави та об’єктів критичної
інфраструктури набрали законної сили 127
вироків суду. 167 особам заборонено в’їзд в
Україну.

Заправки функціонували з
порушеннями правил безпе-
ки, вимог податкового зако-
нодавства, без дозвільних до-
кументів, збували пальне сум-
нівної якості.
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Протидія корупції та 
організованій злочинності

Корупція та організована злочинність –
одні з найнебезпечніших загроз
національній безпеці України. 

До пріоритетів діяльності
спецпідрозділів “К” СБУ належить

• протидія корупції серед високопоса-
довців, співробітників правоохоронних, кон-
тролюючих, судових органів;
• боротьба з організованою злочинністю,
у тому числі транснаціональною;
• недопущення незаконного переміщення
через державний кордон радіоактивних
матеріалів, зброї та вибухових речовин,
культурних цінностей, спеціальних техніч-
них засобів негласного отримання інфор-
мації тощо;
• боротьба з міжнародним наркобізнесом,
зокрема, контрабандою наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів чи
прекурсорів або фальсифікованих лікар-
ських засобів;
• протидія нелегальній міграції.
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У 2019 році співробітники СБУ викрили та
припинили діяльність 6 злочинних організацій
та 41 організованої злочинної групи.

Ліквідовано 17 нарколабораторій, вилучено
з незаконного обігу понад 3600 кг наркотичних
засобів, прекурсорів та психотропних речовин,
велику кількість зброї та понад 44 кг вибухівки.

У результаті протидії корупції лише у сфері
державної митної справи та на державному
кордоні за матеріалами СБУ засуджено 29 осіб,
звільнено зі служби 24 посадовців.

СБУ викрила посадовців
одразу кількох митниць на
оборудках з імпортом авто-
мобілів. Чиновники в інте-
ресах комерційних структур
свідомо занижували митну
вартість імпортованих зі США
машин. Зловмисники встигли
оформити незаконне ввезен-
ня майже на тисячу авто, чим
завдали державі збитків на
кілька мільйонів гривень.
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За контрабанду засуджено 51 особу.
Виявлено правопорушень у цій сфері на суму
майже 300 млн грн.

У 2019 році здійснено комплекс заходів,
спрямованих на збереження лісових ресурсів та
припинення нелегального обігу деревини. У
результаті цієї роботи за матеріалами СБУ
припинила незаконний експорт деревини на
мільйони гривень, розпочато 25 кримінальних
проваджень, 9 осіб уже засуджено.

Усього за матеріалами спецпідрозділів “К” за
різні злочини засуджено 472 особи. Вста-
новлено місцезнаходження та затримано 62
осіб, які переховувалися від слідства.

Співробітники CБУ спільно з
правоохоронцями України,
Великої Британії та Польщі
провели масштабну операцію
з припинення діяльності міжна-
родного угруповання, яке
організувало контрабанду тю-
тюнових виробів до країн
Євросоюзу. Вилучено контра-
фактної продукції на суму
понад 120 мільйонів гривень.
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Охорона державної таємниці

CБУ є спеціально уповноваженим
державним органом у сфері
забезпечення охорони державної
таємниці.

За розголошення державної таємниці або
втрату документів, що її містять, передбачена
кримінальна відповідальність. Але зусилля
співробітників СБУ спрямовані на те, щоб
запобігти злочину, вчасно виявити та усунути
чинники, що створюють передумови до
розголошення чи втрати секретної інформації.

У результаті проведених органами СБУ
офіційних перевірок стану охорони державної
таємниці виявлено та усунено численні
порушення вимог нормативно-правових актів,
що могли призвести до витоку секретної
інформації.

За порушення вимог законодавства у сфері
охорони державної таємниці та службової
інформації 763 особи притягнуто до
адміністративної відповідальності.

Розпочато 52 кримінальні провадження за
злочини у сфері охорони державної таємниці,
у 3 з них судом уже винесено обвинувальний
вирок.
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Висновки Служби безпеки України, 
викладені в актах офіційних перевірок за 
результатами контролю стану охорони
державної таємниці, є обов'язковими для 
виконання посадовими особами 
підприємств, установ та організацій
незалежно від їх форм власності.

СБУ також здійснюються заходи для
забезпечення міжнародної співпраці, що
передбачає обмін інформацією з обмеженим
доступом. На сьогодні Україною укладено вже
50 міжнародних договорів про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом з іноземними
державами та міжнародними організаціями.

Проводиться постійна робота
з удосконалення нормативно-
правового регулювання охо-
рони державної таємниці. На
підставі рішень державних
експертів з питань таємниць
протягом року наказами СБУ
внесено низку змін до Зводу
відомостей, що становлять
державну таємницю.
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Контакти та онлайн-ресурси
Гаряча лінія
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua

Приймальня громадян Центрального управління
01601, м. Київ-1, вул. Малопідвальна, 16
(044) 256-95-60

Адреса для листування
01601, м. Київ-1, вул. Володимирська, 33

Більше контактної інформації – у розділі “Контакти” на
вебсайтах СБУ та Академії СБУ:

https://www.ssu.gov.ua
http://www.academy.ssu.gov.ua/

Служба у соцмережах
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