
РЕЗУЛЬТАТИ СБУ
І квартал 2021 року

РЕФОРМА ЗАКОН БЕЗПЕКА



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

ВИРОКИ СУДУ
у тому числі за такими ознаками:

66
Посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність 

України

16
Терористична 
діяльність

ЗАБОРОНЕНО

в’їзд на територію України 63 іноземцям, 
причетним до діяльності міжнародних 
терористичних і релігійно-екстремістських 
організацій.  Примусово повернуто до країн 
походження 7 іноземних громадян. Ще 2
іноземців видворено з України. Зокрема, 
громадянина Індії, причетного до організації 
каналу нелегальної міграції до ЄС

• діяльність «приватної військової компанії», до складу 
якої входило понад 150 осіб. Вони проходили 
підготовку на спеціально облаштованій тренувальній 
базі у Київській області

• функціонування системи незаконних міжнародних 
позабанківських валютних переказів в інтересах 
контрагентів-вихідців з країн підвищеного 
терористичного ризику. Двом фігурантам повідомлено 
про підозру у вчиненні злочину, (ч.2 ст.28, ч.1 ст.209-1 ККУ)

ПРИПИНЕНО

ЗАТРИМАНО

• ватажка незаконного збройного 
формування т. зв. «ДНР», члени якого скоїли 
низку особливо тяжких злочинів проти 
мирного населення. Йому повідомлено про 
підозру за ст. ст. 110, 113, 258-3 ККУ 

• осіб, причетних до діяльності 
міжнародних терористичних організацій. 
Зокрема, громадянина РФ, що входив до 
складу етнічної злочинної групи, що 
займалася фінансуванням тероризму



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
КОНТРРОЗВІДКА

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
у тому числі за такими ознаками:

76
ВИРОКІВ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:

26

• організовану групу, які займались протиправною 
легалізацією іноземців в Україні 

28
Державна зрада 

(ст. 111ККУ)

повноваження 2 іноземних дипломатів 
за діяльність, яка суперечить Віденській 
конвенції про консульські зносини

9
Створення терористичної 
групи чи терористичної 

організації 
(ст. 258-3 ККУ)

8
Державна зрада 

(ст. 111ККУ)

6
Створення терористичної 
групи чи терористичної 

організації 
(ст. 258-3ККУ)

ПРИПИНЕНО ДОСТРОКОВО ВИКРИТО

• організовану групу, яка  з використанням 
дипломатичного імунітету займалась контрабандним 
переміщенням підакцизних товарів, дорогоцінних 
металів і готівкових коштів до країн ЄС

3
Шпигунство 
(ст. 114 ККУ)

73 допуски до державної таємниці 

СКАСОВАНО



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
КОНТРРОЗВІДКА

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

ВИКРИТО ПОПЕРЕДЖЕНО

Порушення порядку здійснення міжнародних 
передач товарів, що підлягають державному

експортному контролю
(ст. 333 КК України)

штрафних санкцій на суму понад 

632,6 млн грн – за порушення 
законодавства у сфері державного 

експортного контролю

НАРАХОВАНО18
КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ

10
ВИРОКІВ
СУДУ

факт закупівлі в рамках державного оборонного 
замовлення парашутних систем іноземного 
виробництва, які не відповідають вимогам 
до військового озброєння, що спричинило 
збитки у сумі 144,5 млн грн

13 порушень з боку суб’єктів міжнародних 
передач контрольованих товарів вимог 
законодавства у галузі державного 
експортного контролю 
на суму понад 3,78 млн дол США 



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ВІЙСЬКОВА КОНТРРОЗВІДКА

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
у тому числі за такими ознаками:

259
ВИРОКІВ СУДУ

у тому числі за такими ознаками:

14

8
Державна 
зрада 

(ст. 111ККУ)

до 8 років позбавлення волі колишнього 
військовослужбовця Нацгвардії, який здійснював 
розвідувально-підривну діяльність в інтересах «МДБ ДНР»

3
Створення 

терористичної групи 
чи терористичної 

організації 
(ст. 258-3ККУ)

1
Створення терористичної 
групи чи терористичної 

організації 
(ст. 258-3ККУ)

ЗАСУДЖЕНО
наміри 5 осіб стати на шлях 
державної зради

ПОПЕРЕДЖЕНО

6
Створення не 

передбачених законом 
воєнізованих або 

збройних формувань
(ст. 260 ККУ)

ВИКРИТО
• 4 агентів агентів спецслужб іноземних держав

• 5 учасників незаконних збройних формувань

• 4 факти набуття подвійного громадянства

1
Посягання на 

територіальну цілісність
і недоторканність 

України
(ст. 110 ККУ)

19 фактів незаконного обігу 
військових засобів ураження, 
у т.ч. ліквідовано 2 схрони 

ПРИПИНЕНО

13 допусків 
до державної таємниці

СКАСОВАНО

із незаконного обігу  8 реактивних протитанкових гранатометів, 
1355 боєприпасів, 13 тис. набоїв різного калібру та 197 ручних гранат

ВИЛУЧЕНО



СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

БЛОКОВАНО

• закупівлю неякісних продуктів харчування 
для військовослужбовців Нацгвардії  
на понад 9 млн грн

І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ВІЙСЬКОВА КОНТРРОЗВІДКА

ВИКРИТО

• розтрату бюджетних коштів при виконанні 
ремонтних робіт та будівництва об’єктів ЗСУ 
на 5,6 млн грн

ПОПЕРЕДЖЕНО

• завдання економічних збитків на 30,8 млн грн

• протиправні механізми під час укладання 
посадовцями збройних формувань угод, 
реалізація яких могла завдати збитків 
на суму понад  2,7 млн  грн

• факти зловживання службовим становищем 
військовими службовими особами: 

• при наданні в оренду приміщень Міноборони, 
що призвело до збитків державі на суму 
10 млн грн;

• при визначенні переможцем тендеру 
комерційної структури, що призвело 
до збитків державі на суму 20 млн грн

• втрату земельної ділянки ДПСУ  
оціночною вартістю 1,2 млн грн

• завдання збитків державі на суму 10 млн грн 
під час укладання державного контракту на 
створення систем відеоконференції, зв'язку 
та SIP-телефонїї

• протиправну діяльність під час виконання 
державного оборонного замовлення 
на виготовлення озброєння та військової 
техніки на суму понад 1,5 млрд грн 

• протиправний механізм закупівлі майна для 
військових частин на суму понад 7 млн грн



СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

649
КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕНЬ

38
ВИРОКІВ СУДУ

• не допущено економічних збитків державі на суму 19,4 млрд грн

• відновлено право державної власності на фінансово-матеріальні 
цінності вартістю 500 млн грн

• попереджено виникнення 429 надзвичайних ситуацій на об’єктах 
критичної інфраструктури

• застосовано спеціальні обмежувальні заходи (санкції) 

до 136 юридичних та 41 фізичної осіб



СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

БЛОКОВАНОПРИПИНЕНО

• незаконне виведення з державної власності частини 
магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-
Західний напрямок" орієнтовною вартістю 212 млн грн

І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

• диверсійні прояви, спрямовані на пошкодження 
об’єктів газового комплексу ПАТ "Донецькоблгаз"

• виведення з державної власності земель 
прибережного фонду в Одеській області 
загальною вартістю 115 млн грн

• діяльність "конвертаційного центру" з річним 
обігом понад 500 млн грн, який направляв 
кошти на непідконтрольну територію із  
застосуванням криптовалют

ПОПЕРЕДЖЕНО

• канал ввезення до України авіаційним транспортом 
контрафактних тютюнових виробів 
(понад 12 т загальною вартістю понад 13 млн грн)

• розтрату бюджетних коштів у сумі 
понад 40 млн грн у галузі охорони здоров’я 
у Дніпропетровській та Полтавській областях

ВИКРИТО

• корупційну діяльність екскерівників департаменту 
однієї з ОДА (двох уже засуджено), що завдали 
збитків державі на суму понад 232 млн грн

• привласнення виділених на будівництво та ремонт 
автомобільних доріг загального користування 
бюджетних коштів у сумі 935 млн грн та не 
допущено їх виведення у тіньовий обіг

• встановлення представниками КНР контролю 
над АТ "Мотор Січ" та накладено арешт на цілісний 
майновий комплекс та 100% акцій підприємства

• завдання економічних збитків державі 
в особі АТ "Укрзалізниця" у сумі 116,6 млн грн

• протиправні механізми у сфері енергетики та 
накладено штрафні санкції у розмірі 275,23 млн грн

• масштабну схему незаконного відшкодування з 
держбюджету ПДВ на суму понад 1 млрд грн 



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ ДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ, ПОВ’ЯЗАНИМ 
З КОРУПЦІЄЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

• членам злочинної організації 
з числа керівників ГУ 
Пенсійного фонду в 
Хмельницькій області, які 
привласнювали значні суми 
бюджетних коштів 

ПОВІДОМЛЕНО 
ПРО ПІДОЗРУ

ВИКРИТО БЛОКОВАНО ПРИПИНЕНО

• контрабанду 1035 кг 
героїну з Пакистану 
до ЄС через територію 
України. Вартість 
наркотику за цінами 
чорного ринку - понад 
2,3 млрд грн

305
особам повідомлено 

про підозру

72
особи засуджено, з них 

34 посадовці

44
ОЗУ знешкоджено

• посадовцю ДФС, який 
несанкціоновано копіював 
інформацію з автоматизованих 
систем для передачі 
представникам т.зв. «МДБ ДНР»

• контрабанду 
унікальних  
культурних 
цінностей 
до ЄС на суму 
мільйон доларів 
США

• керівника 
одного 
з районних 
підрозділів 
Державної 
податкової 
інспекції у 
Тернопільській 
області, який 
вимагав і одержав
1 млн грн від 
підприємця

186
кримінальних 

проваджень розпочато 



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
КІБЕРБЕЗПЕКА

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
у тому числі за такими ознаками:

170

52
Несанкціонованих втручання у роботу комп’ютерів, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
(статті 361-363 ККУ)

ЛОКАЛІЗОВАНО

близько 350 кібератак і кіберінцидентів

• Заблоковано діяльність злочинного хакерського
угруповання, яке використовувало шкідливе 
програмне  забезпечення «Egregor». Збитки  від 
діяльності угруповання становлять  понад 80 млн 
доларів США

• Заблоковано масштабну кібератаку підконтрольного 
ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon»

• Заблоковано у Києві діяльність організованого 
угруповання, яке виманило в українців майже 
5 млн доларів США

• Заблоковано масштабну схему розкрадання земель            
(700 тис. га) посадовцями Держгеокадастру

• Припинено несанкціоноване втручання учасниками 
міжрегіональної групи у бази 
даних підрозділів МВС, Державної міграційної, 
податкової та прикордонної служб

• Припинено діяльність 13 підпільних call-центрів 
із загальним фінансовим обігом близько 1,5 млн 
доларів США на місяць

27
Осіб притягнуто 
до кримінальної 
відповідальності 

Осіб засуджено
7



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. ПРОТИДІЯ ФЕЙКАМ ТА ПРОПАГАНДІ

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

ПРИПИНЕНО

(ст. 109, 110 ККУ)

13
Кримінальних 
проваджень
розпочато

8
Осіб притягнуто 
до кримінальної
відповідальності 
за поширення 
антиукраїнської 
пропаганди

7
Осіб 

засуджено

20
Іноземцям, причетним 

до пропаганди сепаратизму 
в інтернеті, заборонено 

в’їзд в Україну

ВИКРИТО

агентурну мережу 85-го Головного 
центру спеціальної служби ГУ Генерального 
Штабу Збройних Сил РФ, які проводили 
інформаційно-психологічні операції, 
використовуючи Telegram-канали

До компаній Google, Apple, Facebook, YouTube, Twitter та Telegram направлені звернення 
щодо дотримання вимог українського законодавства, зокрема, блокування заборонених 
російських каналів на їхніх електронних майданчиках

діяльність низки 
ботоферм потужністю 
понад 23 тисяч акаунтів, 
які поширювали 
деструктивний контент

роботу близько
220 інформаційних 
ресурсів, що 
використовувались 
зі злочинною метою



І КВАРТАЛ 2021 РОКУ 
РОБОТА СЛІДЧИХ ОРГАНІВ СБУ

280
Обвинувальних актів 
скеровано до суду

СЛУЖБА
БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ

336
Осіб, стосовно яких провадження 

скеровані до суду

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗАГАЛОМ
розпочато слідчими СБУ

815

ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ 
• заступнику міністра оборони РФ – начальнику Головного військово-політичного управління Збройних Сил РФ 

генерал-полковнику А.Картаполову за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення 
агресивної війни або агресивних воєнних дій, а також порушення законів та звичаїв війни.

•

• двом громадянам України за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому 
досліджується 4 епізоди вчинення терористичних актів влітку 2020 року (серія вибухів у столиці). 


