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•  $2,5 млрд. ринок 1
•  50,000+працівників1
•  500+ компаній1
•  25-30% зросту1

ІТ Аутсорсинг1

•  Мільярди $1
•  5,000+ працівників1
•  100+ центрів1
•  30-40% зросту1

Центри розвитку та 
дослідження1

•  >$1млрд. заг. 
вартість1

•  Тисячі працівників1
•  1500+ стартапів1

Програмне 
забезпечення1

•  $2 млрд внутрішній 
ринок1

•  Тисячі 
співробітників1

•  100+ компаній1
•  40-50% зросту1

Он-лайн торгівля1

Загальна вартість ринку ІТ продуктів та послуг складає більше  1
6 млрд. доларів. 1

При цьому сектор швидко зростає - на 30-35% щорічно1

ІТ сектор в Україні1



Економічні показники ІТ-сектору в 
Україні1

Ø  У 2013 році Україна посіла 1-е місце серед країн ЦСЄ за 
кількістю робітників, що працюють в ІТ-галузі – загальна 
кількість працівників ІТ-компаній у 2015 році 200 тис. чол.1

Ø  Інформаційні та комунікаційні (ІКТ) компанії посідають 1 
місце за обсягом експорту в США та 3 місце загального 
експорту України (після аграрного та металургійного 
секторів)1

Ø  У 2015 планується 34 млрд.грн. податкових надходжень ІТ-
ПП*, що на 88% більше, ніж за 2014 рік (18,1 млрд. грн**)  1

*	  за	  прогнозами	  експертів	  компанії	  Luxo7	  
**	  за	  даними	  Державної	  Фіскальної	  служби	  України	  



Проблема: Обшуки в ІТ-компаніях1
Останнім часом в Україні відбуваються систематичні випадки 

втручання в роботу IT-компаній з боку правоохоронних органів, що 
призводять до зупинки їх діяльності1

1
Ø 170 позапланових перевірок відбулось в ІТ компаніях в 2015 році*1
Ø Більше 30 обшуків в ІТ компаніях з вилученням серверів, офісного 
та приватного (!) обладнання  за останні півроку1

Ø Частина компаній (зокрема, ТОВ «Діван.ТВ», ТОВ «Сервіс 
Онлайн», ТОВ «Стіп Хост», ТОВ «НІК.Юей», KUNA Bitcoin Agency 
та ін.) через суд повернули обладнання і таким чином довели 
незаконність дій правоохоронних органів1

Ø Основна мета неправомірних дій: зупинення діяльності компаній 
шляхом незаконного вилучення серверів та іншого обладнання, а 
не копіювання інформації (відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України) з 
метою отримання хабара** 1

*	  За	  даними	  ДФС	  України	  	  
**	  За	  інформацією	  основних	  учасників	  ІТ	  ринку	  



•  Загроза тиску на окремі бізнеси постає не тільки перед ІТ-
бізнесом: подібна ситуація спостерігається в багатьох 
галузях економіки України 1

•  З усіма такими проявами загрози слід активно боротися1



Широкий розголос проблеми 1
у пресі1



Головна мета звернення -1
- донести всім політикам, що, якщо вони дійсно хочуть 
захистити Україну від Путіна, слід, в першу чергу, охороняти 
людей, які створюють нашу країну зсередини та є її ядром1

•  На жаль, як би ми не боролись із зовнішнім ворогом – це 
безглуздо, якщо не побороти внутрішню загрозу, яка 
сьогодні йде від системи та від людей «у погонах»1

•  Важливо сфокусуватися на тому, що можна зробити 
сьогодні – захистити ІТ-сектор та весь бізнес, що є основою 
нової України1



Що робити?1
•  Нашою стратегією повинна стати підтримка та боротьба за 

людей, які реально створюють нову Україну1

•  Реальність є такою, що наразі за їх збереження в країні 
нам, на жаль або на щастя, доводиться конкурувати з усім 
світом1

•  Будь-яка стратегія розвитку країни повинна базуватись на 
конкретних людях, на їх таланті та ідеях1

•  Отже, якщо сьогодні ми загубимо наше «ядро», завдяки 
якому будується нова країна, то усі стратегії так і 
залишуться паперовими планами та безглуздими 
розмовами1



•  Нещодавня відставка Міністра економічного розвитку 
та торгівлі Айвараса Абромавічюса та його команди 
доводить, що саме зараз в Україні може наступити 
точка неповернення. 1

•  Це – сигнал, що йти на компроміси з «новою» (яка 
досі ще «стара») владою, немає сенсу, і наш едиий 
шанс побудувати Нову Україну – це брати ситуацію в 
свої руки1



Створити групу, в яку увійшли б представники правоохоронних органів та керівники 
громадських організацій –,
•  Українська асоціація венчурного та приватного капиталу (UVCA), 1
•  Асоціація «Інформаційні технології України»,1
•   Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ), 1
•  Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців у сфері ІКТ, 1
•  Громадська спілка «Харківський кластер інформаційних технологій» , 1
•  Інтернет Асоціація України (ІнАУ) , 1
•  Комісія з питань науки та ІТ Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП), 1
•  Українська асоціація фахівців інформаційних технологій (УАФІТ)1

для того, щоб:1

•  захистити легальних гравців ІТ-ринку та не допустити призупинки діяльності 
підприємств - легальних гравців ринку – через вилучення обладнання,1

•  допомогти правоохоронним органам боротися з нелегальними учасниками ринку, які 
займаються правомірною діяльністю1

Ми пропонуємо: 1



•  До негайного запровадження мораторію на вилучення 
електронних інформаційних систем, їх частин, мобільних 
терміналів систем зв'язку.1

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем має 
здійснюватися виключно шляхом зняття копії інформації, що 
міститься в таких системах, без їх вилучення (ч. 2 ст. 159 КПКУ)1

•  Забезпечувати тимчасовий доступ до електронних 
інформаційних систем, їх частин, мобільних терміналів 
систем зв’язку в рамках розслідування кримінальних 
справ виключно співробітниками підрозділів боротьби з 
кіберзлочинністю відповідних силових структур1

Ми закликаємо: 1



•  Проводити атестації і сертифікації співробітників підрозділів 
боротьби з кіберзлочинністю, відповідних силових структур 
на предмет встановлення їх компетенції у технічних питаннях 
функціонування електронних інформаційних систем та 
знання вимог законодавства України, зокрема КПК щодо 
тимчасового доступу до обладнання1

•  Притягнути до відповідальності співробітників 
правоохоронних органів, причетних до незаконних вилучень 
серверного обладнання ІТ-компаній1

Ми закликаємо: 1



Дякую!1
Contacts:,

a.kolodyuk.info1
aventurescapital.com1

ua.linkedin.com/in/andkol1


