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Детально

«Маски» 
знову 
на арені

У жовтні СБУ провела обшуки в низці фінансових компаній, банків 
та у професійних учасників фондового ринку, а також у домівках 
їх посадових осіб. Представники бізнесу, аналітики та держкерівники, 
в цілому, засудили дії силовиків. Проте, ані сувора критика різких дій СБУ, 
ані попередні зміни у законодавстві поки що не зупиняють правоохоронців 
і не убезпечують бізнес від їх свавілля. Ілона Гончаренко

© ля багатьох професійних 
учасників фондового ринку 
11 жовтня стало «Днем 
Х». У цей день представ

ники СБУ провели масовані обшуки у 
14 інвестиційних компаніях та на двох 
біржах. Під приціл правоохоронців 
потрапили ПФТС, Українська біржа, 
компанії «Універ Капітал», «Універ 
Менеджмент», «I-Інвест», «Майстер 
Брок», «Навігатор-Інвест», «АРТ Капі
тал» та інші.
Обшуки проходили на підставі 
рішення Шевченківського суду Києва, 
яке він прийняв ще у вересні. Проте 
в єдиному реєстрі судових рішень 
станом на 11 жовтня ухвала суду була 
відсутня. Біржі та компанії у той же 
день підтвердили факт обшуків, але 
не погодились розповідати деталі, 
оскільки підписали угоду про нероз- 
голошення. До речі, 9 жовтня обшук 
пройшов в офісі фінансової компанії 
Moneyveo, яку правоохоронці звинува
тили у протиправному використанні 
персональних даних громадян для так 
званого фіктивного кредитування.

Відомо, що СБУ провела обшук і в 
будинку голови інвесткомпанії «Уні- 
вер» Тараса Козака. Причому без 
пред’явлення йому звинувачень, без 
вилучення або копіювання будь- 
яких документів. Про це сам Тарас 
Козак повідомив на своїй сторінці у 
Facebook. За його словами, СБУ також 
обшукало житло кількох інших спів
робітників компанії. На його думку, 
цю «облаву» могли ініціювати кон
куренти, які хочуть заподіяти шкоди 
компанії «Універ» та паралізувати її 
роботу.

Банки з секретом
Як повідомляють джерела «Грошей», 
крім зазначених компаній, бірж та 
декількох фізосіб у даному кримі
нальному провадженні фігурують ще 
три банка. Проте офіційного підтвер
дження цьому станом на 19 жовтня не 
було.
Всіх фігурантів кримінального про
вадження підозрюють у «відмиванні» 
коштів незаконного походження 
у сумі понад 86 млн.грн., що було

здійснено через операції з ОВДП 
у режимі так званого «групового 
звіту». Тобто через укладання біржо
вих контрактів, які забезпечені пра
вами на отримання грошових коштів 
на підставі відповідних зустрічних 
зобов’язань.
«Оперативники спецслужби встано
вили, що упродовж 2017-2018 років 
посадові особи бірж через низку 
підконтрольних торговців цінними 
паперами, представників банків
ських установ організували меха
нізм легалізації незаконних доходів 
і виведення коштів за кордон. Угоди 
здійснювалися з використанням під
контрольних нерезидентів шляхом 
купівлі ОВДП у режимі так званого 
групового звіту», -  повідомила прес- 
служба СБУ.
«Банк не уповноважений коментувати 
дії правоохоронних органів у рам
ках розслідування щодо купівлі-про- 
дажу облігацій внутрішньої позики, 
незмінно активним учасником ринку 
яких є ПАТ «Укргазбанк». У всіх сфе
рах своєї діяльності державний банк
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неухильно дотримується чинного 
законодавства України і буде надавати 
всебічну допомогу правоохоронцям 
у проведенні ними об’єктивного роз
слідування», -  розповіли журналістам 
видання в державному Укргазбанку. 
Два інших банки не підтвердили про
ведення слідчих дій із залученням 
спеціальних підрозділів правоохорон
них органів.
Певний подив у всьому цьому викли
кають дві обставини. Перша -  твер
дження про те, що нібито факт «легалі
зації» встановлено, але судова ухвала 
в Реєстрі відсутня, друга -  візити до 
приватних домівок керівників ком
паній. Дивує також те, що у справі 
фігурують ОВДП, емітентом яких є 
держава Україна в особі міністерства 
фінансів.

На біржі не мовчать
Біржа ПФТС також відмовилась комен
тувати запит «Грошей». А ось «Укра
їнська біржа» виступила з офіційною 
заявою. Її представники повідомили 
про коректність роботи слідчих, які 
діяли виключно в рамках своїх повно
важень і не перешкоджали основній 
діяльності біржі.
«Слідчим не довелося вилучати 
серверне обладнання, персональні 
комп’ютери, стільникові телефони 
співробітників. Керівництво біржі 
надало всі необхідні документи, що 
забрало досить багато робочого часу, 
але біржа готова співпрацювати зі 
слідством, тому що не порушувала 
жодних положень законодавства», -  
повідомили в УБ.
У своїй заяві «Українська біржа» під
креслила, що фондовим біржам забо
ронено бути прямим або непрямим 
власником інших професійних учас
ників фондового ринку, за винятком 
розрахунково-клірингових організа
цій. «У зв’язку з цим наголошуємо, що 
не існує торговців цінними паперами 
«підконтрольних» як самій Україн

ській біржі так і посадовим особам», -  
заявили в УБ.
Голова Нацкомісії з цінних паперів та 
фондового ринку (НКЦБРФ) Тимур 
Хромаєв зі свого боку наголосив, що 
втручання у роботу бірж -  непри
пустиме. Він нагадав про важливу 
роль фондових бірж в інфраструктурі 
фінансової системи країни і про те, 
що проведення обшуків потребує 
серйозних підстав. «Дуже здивований 
обшуками правоохоронних органів 
саме фондових бірж. Біржі визначені 
як суб’єкти критичної інфраструктури 
держави, і їх діяльність регламенту
ється фінансовим законодавством, 
вони мають вплив на фінансову ста
більність країни. Використання таких 
засобів слідства повинно мати дуже 
тверде підґрунтя!», -  написав він на 
сторінці у Facebook.

Інвестори -  в шоці
Інші учасники ринку здивовані масо
ваними обшуками, проте коментують 
ситуацію виключно анонімно. «Ми 
працюємо під досить жорстким нагля
дом регулятора. Інформація про укла
дені угоди передається в НКЦПФР. 
Копії всіх документів про угоди є в 
трьох державних організаціях. Все 
досить відкрито та прозоро. Навіщо 
були потрібні такі жорсткі дії -  незро
зуміло», -  говорить представник однієї 
з компаній.
На думку експертів, обшуки викли
кають занепокоєння з боку учасників 
фінансового ринку, іноземних інвесто
рів та інституцій, і в цілому негативно 
впливають на інвестиційний клімат 
у країні. «В умовах падіння світових 
ринків і негативного тренду розвитку 
вітчизняного фондового ринку, бло
кувати роботу компаній та проводити 
силові демонстраційні шоу -  це озна
чає погіршувати ситуацію», -  розмір
ковує Андрій Семидідько, виконавчий 
директор Антирейдерського союзу 
підприємців України. ©

У момент вручення клопотання про проведення
обшуку правоохоронці завжди повинні____________
запропонувати добровільно надати їм речі_________
або документи, які знаходяться у розшуку.________
І якщо компанія або фізособа, якій загрожує обшук,
задовольнить пропозицію силовиків,_____________
то самої процедури обшуку можна уникнути_______

ЩО ЗРОБИТИ 
ПОПЕРЕДНЬО 
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ 
ВТРАТ ВІД ОБШУКУ

Оригінали установчих 
документів,
важливих контрактів 
чи договорів не 

слід зберігати в офісі, краще 
довірити їх банківському сейфу 
чи перевіреному адвокату.

□ Всю важливу 
документацію слід 
дублювати на зовнішніх 
носіях (флешки, 

накопичувачи) та зберігати також 
у банківському сейфі.

□ Ще один варіант -  
зберігання копій

важливої документації 
у хмарних сховищах чи 

на віддалених серверах, до яких 
нема доступу з офісу.

Не слід зберігати 
в офісі великі суми
грошей чи коштовні 
речі, оскільки вони 
також можуть бути 
вилучені.

в Пам’ятаймо, що 
вилучати техніку 
чи особисті 
мобільні телефони

правоохоронцям дозволено тільки 
у випадку, якщо вони є об'єктом 
злочину чи його засобом. Проте 
правоохоронцям дозволено 
копіювати інформацію, яка 
зазначена в ухвалі в якості об'єкта 
виявлення. Тому про форму на 
спосіб зберігання інформації 
потрібно подбати заздалегідь.

Укласти угоду 
з адвокатом про його 
участь у захисті прав 
підприємства та його 
керівників.

> Встановити
у приміщеннях систему 
відеоспостереження
із зберіганням відео 

у «хмарі» та/або за межами 
приміщень підприємства.

15



Г роші №20 (68)
25 жовтня -  7 листопада

ЧИМ ЗАРАДИТИ СОБІ ПІД ЧАС ОБШУКУ

Потрібно якнайшвидше зв’язатись з адвокатом та забезпечити 
його прибуття на місце події.

Ознайомитись з ухвалою суду про обшук, перевірити 
посвідчення посадових осіб, які прийшли з метою обшуку. 
Впевнитись, що їх ПІБ співпадають з тими, що вказані в ухвалі. 
Зафіксувати отриману інформацію.

« 4 Проінформувати керівництво та посадових осіб компанії 
щодо слідчих дій.

В жодному випадку не передавати представникам 
правоохоронних органів особисті речі (телефони, флешки та ін.) 
а також не повідомляти інформацію щодо діяльності 
підприємства -  це не допит!

Не відповідати на запитання слідчих адже для допиту потрібно 
спочатку вручити повістку, яка має бути надана за три дні 
до дня допиту.

Під час обшуку в жодному разі не залишати представників 
правоохоронних органів без «супроводу» представниками 
компанії.

Після того, як обшук одного приміщення проведено -  замкнути 
його, оскільки слідча дія вже здійснилась, а повторні спроби 
проникнути до приміщення трактувати як повторний обшук 
і вимагати відповідне судове рішення.

Кожен співробітник має залишатись у приміщенні проведення 
обшуку та фіксувати дії правоохоронних органів, звертаючи 
увагу на можливі порушення.

Негайно висловлювати слідчому свої зауваження щодо 
незаконних дій (у випадку їх наявності) та вимагати 
припинити незаконні діі.

Потрібно фіксувати всі факти порушень і незаконних 
дій правоохоронців, скласти письмові зауваження та додати 
їх до протоколу обшуку.

Закони не працюють?
Нагадаємо, що з 16 листопада 2017 
року діє Закон №2213-VIII «Про 
захист прав учасників криміналь
ного провадження» (так званий закон 
«маски-шоу -  стоп»), який мав на меті 
захистити бізнес від свавілля право
охоронців. Зокрема, він запровадив 
обов’язковий допуск адвокатів на 
будь-якій стадії обшуку, відеофікса- 
цію процесу обшуку, регламентував 
підстави для вилучення докумен
тів і майна, а також серверів під час 
обшуку.
«На практиці закон виявив свою ефек
тивність. Обшуки проходять більш 
стримано і без виходу за рамки право
вого поля. Чого тільки варта відеофік- 
сація процесу, що робить фальсифіка
цію тих чи інших обставин практично 
неможливою», -  оцінює зміни Артем 
Барташевич, адвокат адвокатської 
фірми Goro legal.
Крім того, в даний момент на підписі у 
президента знаходиться законопроект 
№8490, за який парламент проголосу
вав у вересні 2018 року. «Згідно з його 
нормами учасники кримінального 
провадження (наприклад, свідки) змо
жуть клопотати про закриття прова
дження за наявності достатніх причин 
для цього. Це важливе нововведення, 
оскільки для того, щоб кримінальний 
процес обмежував права громадя
нина, він не обов’язково повинен бути 
підозрюваним або обвинуваченим», -  
розповідає Олександр Гузун, старший 
юрист ЮФ «Антіка».

Захищаємось як вміємо
Проте не завжди і не всі правоохо
ронці діють у рамках законодавства. 
Тому кожний підприємець та компанія 
мають знати свої права та обов’язки 
під час візиту «незваних гостей» й 
бути готовими до непередбачуваних 
дій силовиків.
Юристи радять заручитися підтрим
кою адвокатів, які зможуть при
єднатися до проведення обшуку з 
найперших хвилин і не допустити 
незаконного вилучення документів. 
«Досить ефективним є зберігання 
електронних копій документів на 
захищених серверах, що знаходяться 
поза межами України. Хмарне збері
гання документів є більш вразливим, 
а зберігання в сейфах поза офісом 
компанії лише збільшить тривалість 
доступу правоохоронців до документа-
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО 
ПІД ЧАС ОБШУКУ 
ПОРУШЕНІ ПРАВА

« »
До початку обшуку
слід повідомити 
про слідчі дії на 
підприємстві 

довіреного адвоката, який має 
право приєднатися до процесу 
на будь-якій стадії обшуку.

Якщо обшук 
проходить з грубими 
порушеннями
(відсутня відеофіксація, 

поняті, недійсна ухвала, обшук 
проводять неустановлені особи) -  
це привід телефонувати 102.

Я кщ о протокол 
обш уку складений з 
порушеннями, туди 
не внесена потрібна 

інформація, не складено 
перелік вилучених речей 
чи документів, пошкоджено 
майно, завдана фізична 
шкода співробітникам -  
слід звертатись до суду 
у встановленому порядку.

ції», -  зазначає Віктор Мороз, керую
чий партнер адвокатського об’єднання 
Suprema Lex.
Ще один ефективний спосіб збере
ження документів -  їх передача адво
кату або адвокатському об’єднанню 
на зберігання. При цьому слід врахо
вувати, що компанія повинна надати 
силовикам лише ті документи і в 
тому місці (приміщенні), які вказані в 
ухвалі на обшук. «Якщо будь-яке при
міщення (або ж віддалений сервер, 
хмарне сховище) в ухвалі не вказані, 
то компанія може відмовити у наданні 
відповідних документів, посилаючись 
на відсутність відповідного припису»,
-  наголошує Віктор Мороз.
Крім того під час обшуку важливо 
фіксувати всі порушення та переві
ряти правильність складання прото
колу. Зафіксовані зловживання з боку 
правоохоронців стануть потужним 
аргументом на користь постраждалої 
сторони, якщо вона вирішить оскар
жити дії силовиків у суді.

Мій дім -  
моя фортеця
Цієї осені правоохоронці у межах кримінальних впроваджень масово 
здійснюють обшуки керівників приватних компаній -  їхніх власних 
домівок. Бути готовим до того, що додому завітають отакі «візитери», 
майже неможливо. Проте можливо знати свої права під час проведення 
слідчих дій, щоб захистити себе та своє майно. Ілона Гончаренко

© ро проведення обшуків пра
воохоронці ніколи та нікого 
не попереджують. Зазвичай 
вони відбуваються в межах 

слідчих дій, пов’язаних з відкритим 
кримінальним впровадженням. Про 
таке впровадження керівники компа
ній, до яких завітають правоохоронці, 
також можуть нічого не знати. 
«Сьогодні у мене вдома і в офісі Інвес
тиційної Групи «Універ» були обшуки. 
Не можу розповісти все детально, 
бо підписав папірець про нерозго-

лошення таємниці слідства. Якщо 
коротко, це справді шок! Повернув
шись з ранкового тренування, після 
душу і швидкого сніданку, я вже пла
нував їхати в офіс.
Раптом -  кілька дзвінків у двері. На 
екрані домофону чоловіки, які нази
вають мене по імені та по-батькові і 
пропонують відкрити двері.
Кілька коротких дзвінків адвокату 
та друзям. Відкриваю двері. Троє 
слідчих чи оперативників та дві пані- 
поняті. Повідомляють про слідчі дії», -
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