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Національне антикорупційне бюро України 

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 

Електронна адреса (е-mail): info@nabu.gov.ua  

Інші відомості невідомі 

 

Офіс Генерального прокурора 

01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15 

Електронна адреса (е-mail): office@gp.gov.ua   

Інші відомості невідомі 

 

Заявник/Потерпілий: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІМКОРД» 

Код ЄДРПОУ 37657823 

61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18 

(адреса для листування) 

Засіб зв’язку: через представника 

Інші відомості відсутні 

 

Представник потерпілого: 

Адвокат Шаповалов Антон Романович  

Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю серія ДН № 5531 від 13.06.2019 року 

61103, м. Харків, вул. Балакірєва, 17А, кв. 20 

Засіб зв’язку: +38 (095) 46-45-000 

Електронна адреса (е-mail): 

advokat.a.shapovalov@gmail.com 

 

Особа, що скоїла злочин: 

Заступник Міністра цифрової трансформації  

з питань розвитку ІТ 

Борняков Олександр Сергійович 

01.03.1982 року народження 

65093, м. Одеса, вул. Середньофонтанська,  

буд. 19Б, кв. 317 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 1Б, кв. 45 

Засоби зв’язку та інші відомості невідомі 

 

Інші невстановлені особи (співучасники) 

невідомі 

 

ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ) 

про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 206 ККУ 

Наступним повідомляю, що з кінця 2019 року по теперішній час з боку заступника Міністра 

цифрової трансформації з питань розвитку IT – Олександра Борнякова чиняться перепони, 

здійснюється тиск та створюються різного роду перешкоди та протидія у здійсненні законної 

господарської діяльності ТОВ «СІМКОРД» в сфері розробки та впровадження програмного 

продукту на базі технології розподіленого реєстра (блокчейн). 

Приводом такої поведінки зазначеного високопосадовця є особисті неприязні відношення 

з Генеральним директором ТОВ «СІМКОРД» – Александром Кудь через його активну наукову 

та законотворчу діяльності в ІТ-сфері, зокрема першозначущу участь у підготовці законопроекту 

«Про токенізовані активи та криптоактиви» (№ 4328), який за своїм підходом, наприклад щодо 

запровадження криптовалют у фінансову систему України, знаходиться у суттєвому протиріччі 

з законом «Про віртуальні активи» (№ 3637), що особисто лобіює гр. Олександр Борняков. 
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Метою неблагих намірів чиновника став найбільш важливий для Александра Кудь проєкт 

(програмний продукт) – ІТ-стартап «Система Bitbon» та інструмент його реалізації – ТОВ 

«СІМКОРД», компанія яку він заснував та якою керує. 

Задля реалізації своїх недобрих задумів і масової травлі гр. Олександр Борняков організовує 

та провадить активні брудні інформаційні кампанії, шляхом зловживання владою та 

використанням свого службового становища, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом 

правам та інтересам ТОВ «СІМКОРД». 

Мотивом неправомірних дій гр. Олександра Борнякова є знищення будь-яких конкурентів 

на своєму шляху та намагання встановити одноосібне керування і контроль над розвитком 

блокчейн-індустрії в ІТ-сфері України, шляхом використання влади та службового становища 

всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе та афілійованих із 

ним юридичних осіб. 

Окремо необхідно зауважити, що згідно оцінкам міжнародної організації SWIFT 

(https://www.swift.com/swift_resource/251903) потенціал ринку токенізованих активів може 

становити близько 24 трильйонів доларів США до 2027 року, хоча за нашими підрахунками така 

оцінка як мінімум була занижена вдвічі. Зараз в Україні лише ТОВ «СІМКОРД» створює 

національний продукт в зазначеній сфері, а Міністерство цифрової трансформації є органом, 

якому держава доручила створювати сприятливі та благонадійні умови для розвитку подібних 

підприємств та їх проєктів в Україні. Неправомірні дії гр. Олександра Борнякова, як заступника 

Мінцифри, завдають шкоди не тільки Компанії, вони завдають колосальну шкоду іміджу країни 

та можуть привести до втрати нею надпотужного і потенційного ринку токенізованих активів або 

упущення лідерства і досягнень на ньому, що як наслідок призведе до втрати великих надходжень 

до бюджету країни та його поповнення від оподаткування даної сфери. 

На сьогодні такі протиправні діяння набули системного характеру та мають ознаки 

кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 3 ст. 206 КК України, що завдає суттєвої 

шкоди ТОВ «СІМКОРД» (далі – Компанія), виходячи з наступного. 

 

Виклад обставин щодо подій навколо круглого столу (заочне знайомство). 

Так, з 2016 року Компанія почала активно працювати у сфері блокчейн-індустрії та 

направила свою діяльність на створення і розробку нових економіко-правових моделей та 

апаратних комплексів, побудованих на базі технології розподіленого реєстру, а також почала 

пропонувати суспільству власні інноваційні рішення (підходи) та просувати своє бачення 

розвитку даної сфери діяльності, що відноситься до ринку токенізованих активів. 

11.12.2019 року у м. Києві в будівлі «Українського дому» відбувся науковий захід круглий 

стіл «Стандарти інструментів блокчейну», за участі та підтримки Компанії і Національної 

академії правових наук України, на якому також були присутні інші представники різних 

відомств, державних і недержавних установ, підприємств і організацій, в якості учасників такого 

заходу (https://www.blockchainukraine.org/itogovyj-protokol-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-

standarty-instrumentov-blokchejna.pdf та https://youtu.be/z1--TtA5j14). 

Офіційним організатором даного заходу була Громадська організація «Науково-дослідний 

центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру», яка 

фактично займалася рекламою, запрошеннями та іншими технічними моментами з організації 

заходу, задля підготовки до належного проведення круглого столу. В свою чергу, Національна 

академія правових наук України теж активно сприяла в організації даного заходу та навіть 

розсилала офіційні запрошення різним державним відомствам, зокрема Міністерству цифрової 

трансформації (далі – Мінцифра), докази на підтвердження чого додаються. Компанія ж зі свого 

боку виступала як спонсор в рамках даного заходу, яка ніяк не торкалася його організації. 

Після проведення заходу, 13.12.2019 року в мережі інтернет інформаційним ресурсом 

(журналом) ForkLog було поширено негативну статтю під назвою (російською мовою) 

«Компания Simcord солгала о поддержке со стороны правительства Украины для рекламы своего 

https://www.swift.com/swift_resource/251903
https://www.blockchainukraine.org/itogovyj-protokol-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-standarty-instrumentov-blokchejna.pdf
https://www.blockchainukraine.org/itogovyj-protokol-mezhdunarodnogo-kruglogo-stola-standarty-instrumentov-blokchejna.pdf
https://youtu.be/z1--TtA5j14
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майнинг-пула» стосовно Компанії, яка містила в собі недостовірну (неправдиву) інформацію, що 

була виражена в принизливій, непристойній та образливій формі 

(https://web.archive.org/web/20191214024446/https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-

podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula/). Зазначена негативна 

стаття також була масово поширена на інших інтернет-ресурсах (месенджерах) та слугувала 

підставою для відповідної реакції з боку інших державних відомств, зокрема Мінцифри. В той 

же час, така стаття мала посилання на нібито якихось експертів у сфері блокчейн-індустрії та 

мала очевидний замовний характер. 

Того ж дня з боку Компанії було направлено офіційне звернення до адміністрації 

інформаційного ресурсу (журналу) ForkLog на відповідну електронну адресу, а також публічно 

було висловлено офіційну позицію з власними аргументами проти негативної статті для 

спростування недостовірної (неправдивої) інформації 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0esqQ54tajBGLvnhsZVTQ94oRryMaGJJe84a

Aj7vbSSFCnU7ni9fGoqXRKy1GwMhZl), внаслідок чого негативна стаття безліч разів 

змінювалася та підлягала коригуванню з боку журналу ForkLog, та після тривалого врегулювання 

спірних питань в кінцевому рахунку, під важелем аргументів Компанії, недостовірну 

(неправдиву) інформацію стосовно Компанії частково прибрали та негативна стаття була змінена 

(https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-

reklamy-svoego-majning-pula). В той же час, в процесі врегулювання спірних питань з 

інформаційним ресурсом (журналом) ForkLog, було зроблено натяк та вказано на те, що 

ініціатива написання такої негативної статті виходила від якихось високопосадовців державного 

відомства Мінцифри, яким нібито Компанія перейшла дорогу. 

Лише через декілька днів після проведення заходу та публікації негативної статті на 

інформаційному ресурсі (журналі) ForkLog, а саме 16.12.2019 року Мінцифра видало власну 

новину під заголовком «Компанія Simcord незаконно використала логотип Міністерства 

цифрової трансформації», що суто не відповідало дійсності та виглядало як черговий напад на 

Компанію (https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-

ministerstva-tsifrovoi-transformatsi). 

20.12.2019 року Генеральний директор Компанії – Александр Кудь опублікував пост в 

соціальній мережі «Facebook», до якого прикріплено офіційний лист-звернення із додатками 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0CsCx1QytEQm3PaCf8Y3D1CgX92GjsUfCE5

EtY3n3L3yEyVzT4RApxVkbBaVwkjZkl), в якому публічно звернувся до Міністра цифрової 

трансформації – Михайла Федорова та призвав здійснити відповідні заходи належного 

реагування, суть якого зводилася до недопущення зловживання і зведення особистих рахунків з 

боку високопосадовців відомства та розповсюдження недостовірної (неправдивої) інформації, 

яка підхоплена зі стороннього комерційного інформаційного ресурсу, а також було 

запропоновано спільно діяти у напрямку розвитку блокчейн-індустрії та сприяти один одному. 

Як стало відомо пізніше, напередодні 06.11.2019 року було проведено інший круглий стіл 

на тему (російською мовою) «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация 

криптовалюты?»(https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441540_translyatsiya_kruglogo_stola_dlya.

html), учасниками якого були Міністр цифрової трансформації – Михайло Федоров, заступник 

Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT – Олександром Борняковим, голова так 

званого депутатського об’єднання «Blockchain4Ukraine» – Олексій Жмеренецький та інші. 

Очевидно, що сфери зацікавленості Компанії та високопосадовців Мінцифри перетнулися, а за 

масштабом захід якій відбувся за участі Компанії суттєво перекрив вищезгаданий захід за участі 

високопосадовців Мінцифри, враховуючи його рівень організації, прогресивне бачення Компанії 

та запропонований нею зовсім інший підхід до розвитку блокчейн-індустрії, що безсумнівно 

викликало обурення та невдоволення з боку високопосадовців Мінцифри. 

Крім того, стало зрозумілим, що так зване об’єднання «Blockchain4Ukraine», з яким тісно 

афілюється гр. Борняков О., та до складу якого входить низка депутатів під головуванням гр. 

https://web.archive.org/web/20191214024446/https:/forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula/
https://web.archive.org/web/20191214024446/https:/forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula/
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0esqQ54tajBGLvnhsZVTQ94oRryMaGJJe84aAj7vbSSFCnU7ni9fGoqXRKy1GwMhZl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0esqQ54tajBGLvnhsZVTQ94oRryMaGJJe84aAj7vbSSFCnU7ni9fGoqXRKy1GwMhZl
https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula
https://forklog.com/kompaniya-simcord-solgala-o-podderzhke-so-storony-mintsifry-ukrainy-dlya-reklamy-svoego-majning-pula
https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-ministerstva-tsifrovoi-transformatsi
https://thedigital.gov.ua/news/kompaniya-simcord-nezakonno-vikoristala-logotip-ministerstva-tsifrovoi-transformatsi
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0CsCx1QytEQm3PaCf8Y3D1CgX92GjsUfCE5EtY3n3L3yEyVzT4RApxVkbBaVwkjZkl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid0CsCx1QytEQm3PaCf8Y3D1CgX92GjsUfCE5EtY3n3L3yEyVzT4RApxVkbBaVwkjZkl
https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441540_translyatsiya_kruglogo_stola_dlya.html
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Жмеренецького О., нібито мало на меті просування відповідних законопроектів для 

врегулювання сфери блокчейн-індустрії та криптовалют 

(https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441567_zakonoproekt_kriptovalyutnih.html та 

https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-

legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html), хоча дійсні наміри очевидно приховувалися. 

Як виявилось ще пізніше, гр. Борняков О. та гр. Жмеренецький О. взагалі були та є тісно 

пов’язаними між собою особами, оскільки переслідували спільні особисті інтереси щодо 

монополізації сфери блокчейн-індустрії та мабуть її привласнення. 

Отже, на переконання Компанії за першою вищезазначеною інформаційною атакою стоїть 

саме заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT – Олександр Борняков, 

оскільки, сфера діяльності Компанія перетнулася з його сферою зацікавленості, та як наслідок 

впевнені кроки, які виконувала Компанія для внесення вкладу у розвиток блокчейн-індустрії не 

сподобалися гр. Борняков О. і заважали йому в реалізації особистих інтересів. Крім того, як 

з’ясувалося, саме він стоїть за вищезгаданим об’єднанням «Blockchain4Ukraine» та просуває 

спільні із ними інтереси за допомогою адміністративного ресурсу Мінцифри, оскільки він має 

власну зацікавленість та особистий інтерес щодо встановлення контролю в ІТ-сфері та 

безпосередньо блокчейн-індустрії, він намагається позиціонувати себе як творець та 

родоначальник вказаної індустрії в Україні, а також вважає себе останньою інстанцією серед ІТ-

спільноти, а тому через власні амбіції та гординю він не виносить ніякої здорової конкуренції та 

будь-якої іншої думки, окрім власної. 

В подальшому взагалі почали застосовуватися більш агресивні дії проти Компанії та 

розпочалася кампанія по її дискредитації, внаслідок чого в інформаційному просторі почали 

формувати помилкове та спотворене уявлення про діяльність Компанії, про нібито нечесність її 

ділової практики та незаконний характер її діяльності, приплітаючи її до якихось злодіїв у 

фінансовій сфері, протиправних схем та незаконних махінацій, а на державному рівні намагалися 

закласти базу для повного блокування діяльності Компанії, маючи мету нашкодити їй, як 

суб’єкту господарювання в ІТ-сфері, оскільки сфери діяльності перетиналися та в Компанії 

бачили неугодного конкурента, якого потрібно було прибрати. 

 

Виклад обставин щодо подій навколо створення державного (політичного) тиску. 

Так, 19.02.2020 року на офіційному сайті Верховної Ради України було опубліковано 

Проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для 

проведення розслідування випадків шахрайства та протиправних дій з віртуальними активами 

(номер, дата реєстрації: № 3090 від 19.02.2020 / 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68185). 

Як стало відомо, таке питання на державному рівні було ініційовано гр. Жмеренецьким О. 

Проектом Постанови було запропоновано створити Тимчасову спеціальну комісію 

Верховної Ради України для проведення розслідування випадків шахрайства та протиправних дій 

з віртуальними активами з метою проведення розслідування випадків шахрайства та 

протиправних дій з віртуальними активами, а в пояснювальній записці до нього було визначено 

підозрілі проекти, до яких зокрема віднесли Bitbon, який вочевидь навмисно було включено до 

переліку потенційно спекулятивних криптовалют та поставлено його в один ряд із ними, оскільки 

Bitbon був та є програмним продуктом Компанії. Хоча в дійсності програмний продукт Bitbon 

немає нічого спільного та взагалі не є так званою криптовалютою, яка нічим не підкріплена та не 

має жодного належного правового підґрунтя на відміну від програмного продукту Компанії. 

Внаслідок цього, 03.03.2020 року з боку Компанії було подане офіційне звернення (через 

поштову скриньку) до відповідних комітетів Верховної Ради України для прояснення того 

непорозуміння, що склалося, та з’ясування законних підстав, які слугували для вчинення таких 

абсурдних дій, оскільки є очевидним, що порушення питання відносно Компанії було виконано 

за чиєюсь вказівкою та викликано корисливими мотивами з боку відповідних недобросовісних 

https://rus.lb.ua/economics/2019/11/06/441567_zakonoproekt_kriptovalyutnih.html%20/
https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html
https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/5184531-mintsifryi-zainteresovalos-kriptovalyutami-legaliziruyut-li-v-ukraine-mayning.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=68185
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конкурентів, які намагалися ввести в оману щодо продукту Компанії, тим самим заблокувати її 

діяльність (докази звернення додаються). 

За результатами такого звернення, 11.03.2020 року вищезазначений абсурдний Проект 

Постанови було відкликано. 

Отже, такі дії в черговий раз свідчать про нездоровий інтерес та прояви недобросовісної 

конкуренції щодо Компанії, а також про вчинення у такий спосіб своєрідного тиску на Компанію, 

а враховуючи, що до цих подій причетний гр. Жмеренецький О. є очевидним той факт, що таке 

питання могло курируватися гр. Борняковим О. як особою, яка зацікавлена здійснити негативний 

вплив на Компанію та прибрати її з поля свого зору. 

 

Виклад обставин щодо подій навколо законопроекту. 

З новин у ЗМІ в Компанії дізналися про створення робочої групи по розробці законопроекту 

«Про віртуальні активи». Одразу після цього Генеральний директор Компанії – Александр Кудь 

та Голова громадської організації «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері 

застосування технологій розподіленого реєстру» – Ігор Дунаєв записалися на прийом до Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації – Михайла Крячко, на якому 

01.09.2020 року запропонували свої послуги у підготовці зазначеного вище законопроекту. 

Пропозиція про залучення до робочої групи низки співробітників Компанії, а також провідних 

науковців, в тому числі з ГО «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері 

застосування технологій розподіленого реєстру», була прийнята паном Крячко М. із 

задоволенням. Але в подальшому, обіцяна ним наступна зустріч, запланована на 19.09.2020 року, 

була скасована через нібито існуючий конфлікт між Александром Кудь як керівником Компанії 

та високопосадовцями Мінцифри. 

Так, у 2020 році було офіційно розпочато розроблення проекту Закону України «Про 

віртуальні активи» № 3637 від 11.06.2020 року (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2698), 

який особисто лобіював гр. Борняков О. від Мінцифри та просувало об’єднання 

«Blockchain4Ukraine» в особі гр. Жмеренецького О., який виступав ініціатором та співавтором 

вказаного законопроекту (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/662909/). 

В свою чергу, паралельно Компанія була активним учасником робочої групи з розробки 

проекту Закону України «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05.11.2020 року 

(https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570), який пропонував суттєво інший підхід та йшов у 

розріз з баченням авторів Законопроекту «Про віртуальні активи». Зокрема, якщо у 

Законопроекті «Про віртуальні активи» просувалася ідея інтеграції так званої криптовалюти у 

фінансову систему України, то у Законопроекті «Про токенізовані активи та криптоактиви» 

навпаки, усі операції з криптовалютами (криптоактивами) визнавалися ризик-орієнтованими. 

В цілому, положення Законопроекту «Про віртуальні активи» викликали значний 

суспільний резонанс та багато критики серед ІТ-спільноти через їх невідповідність нормам 

національного та міжнародного права, а також недотримання правил юридичної техніки, про що 

у своїх висновках неодноразово наголошували відповідні комітети Верховної Ради України. 

02.06.2020 року Громадська організація «Науково-дослідний центр економіко-правових 

рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру», членом якої є Генеральний 

директор Компанії – Александр Кудь, направила до Мінцифри зауваження та пропозиції до 

проекту Закону України «Про віртуальні активи», де була висловлена критика відносно нього 

https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-ukrainy-o-

virtualnykh-aktivakh-ru.pdf), але таке звернення було суто проігноровано. 

Крім того, Генеральним директором Компанії – Александром Кудь також неодноразово 

висловлювалася позиція відносно можливого негативного впливу на економіку держави 

положень Законопроекту № 3637, яка відображена у чисельних публікаціях на його офіційної 

сторінки у «Facebook» (https://www.facebook.com/alexander.kud), а також в експертних 

коментарях для статей в засобах масової інформації тощо: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B7_%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C_%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2597_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/2698
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/14/662909/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570
https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-ukrainy-o-virtualnykh-aktivakh-ru.pdf
https://www.blockchainukraine.org/zamechaniya-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-ukrainy-o-virtualnykh-aktivakh-ru.pdf
https://www.facebook.com/alexander.kud
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- стаття «Закон «О виртуальных активах» в очередной раз раскритикован профессиональным 

сообществом»; 

- стаття «Чем грозит Украине принятие проекта Закона «О виртуальных активах»?»; 

- стаття «Проект Закона «О виртуальных активах»: кому и чем выгодно принятие 

несостоятельного законопроекта»; 

- стаття «Проект Закона «О виртуальных активах» в Украине подвергли критике»; 

- стаття «Александр Кудь — какое имеет отношение к проекту Закона «О токенизированных 

активах и криптоактивах»; 

- стаття «В Украине зарегистрирован проект Закона «О токенизированных активах и 

криптоактивах»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook «Победа 

здравого смысла – это и наша с вами победа: Владимир Зеленский ветировал законопроект 

№3637 «О виртуальных активах»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook «Закон о 

виртуальных активах. Правовая определенность – это суть любого закона, иначе это не закон»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на Facebook 

«Криптосегмент украинской экономики: кому выгодны неграмотные и несостоятельные 

законы»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook 

«Регистрация альтернативного проекта закона Украины «О токенизированных активах и 

криптоактивах»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook 

«Обращение к Верховной Раде Украины»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook 

«Абсурдный проект закона Украины «О виртуальных активах» не допущен к голосованию в 

Верховной Раде»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook 

«Продолжается полемика вокруг закона Украины «О виртуальных активах»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook 

«Инициатива НИЦ Блокчейн-решений – разработка альтернативного проекта закона «О 

виртуальных активах»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook «События 

вокруг проекта закона Украины «О виртуальных активах» от 18.05.2020 г. стремительно 

набирают обороты!»; 

- допис на офіційній сторінці Генерального директора ТОВ «СІМКОРД» на  Facebook «Благими 

намерениями Минцифры вымощена дорога к деградации блокчейн-индустрии в Украине». 

Ключовою позицією Компанії, яка була висловлена її Генеральним директором 

(https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFi

xfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl та 

https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS

6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl), було те, що Законопроект «Про віртуальні активи» 

вигідний корупціонерам і корумпованим посадовцям та через його прийняття блокчейн-індустрія 

в Україні занепаде, зокрема внаслідок невірно обраної політики Мінцифри. 

30.09.2021 року у м. Харкові відбувся черговий міжнародний круглий стіл «Віртуальні 

активи у розвитку національної економіки» (https://conf2021.blockchainukraine.org/ та 

https://www.youtube.com/watch?v=jhJmIw04aWo), що був зареєстрований в Міністерстві освіти і 

науки України та внесений до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 

2021 році. Міжнародний круглий стіл було проведено та організовано спільно з Центром права, 

етики та цифрових технологій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

Громадською організацією «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері 

https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFixfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid037fMAS2jbCAyz9C9itedHqze1UPFTCz1hRFixfr1ZUoPEsBHgtdYgsQghSmAH3Tnsl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl
https://www.facebook.com/alexander.kud/posts/pfbid02V1Ttku4hYr9LnVkQohXcViCkwkYA9u4BS6N6QvhTTTJ9YtxkUGxgjtNXLi9EAGxjl
https://conf2021.blockchainukraine.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jhJmIw04aWo
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застосування технологій розподіленого реєстру» та Харківським національним економічним 

університетом імені Семена Кузнеця. Однією з тем було обговорення Закону України «Про 

віртуальні активи». Цей закон знову зазнав нищівної критики від усіх учасників круглого столу. 

Особисто дісталось і його основному лобісту гр. Борняков О., який напередодні круглого столу 

дав інтерв’ю щодо Закону України «Про віртуальні активи» 

(https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-povnistyu-

zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/). 

Загалом, Законопроект «Про віртуальні активи» постійно стикався з труднощами, безліч 

разів доопрацьовувався та навіть був ветований Президентом України – Володимиром 

Зеленським. 

Навряд чи будь-який інший Закон України зазнав більшої критики, а його автори та лобісти 

принизливих відгуків від ІТ-спільноти, ніж Закон України «Про віртуальні активи», критика 

якого не втухає вже кілька років. Навіть на сьогодні цей Закон знову перебуває на доопрацюванні 

та переробленні. Авторський колектив законопроекту «Про токенізовані активи та 

криптоактиви», до якого зокрема входили Александр Кудь, трудовий колектив Компанії та члени 

ГО «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій 

розподіленого реєстру» (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106), знову запропонували 

свої послуги в особі вказаної громадської організації, направивши 02.12.2022 року відповідні 

звернення до компетентних відомств, зокрема НКЦПФР (докази звернення додаються), але як і 

раніше вони залишені без належної уваги та мабуть були відкинуті через особисту образу 

заступника Мінцифри – Олександра Борнякова, який зокрема тісно взаємодіє з НКЦПФР з питань 

доопрацювання та змін до ЗУ «Про віртуальні активи», викликаною хибним розумінням ним 

технології розподіленого реєстру (блокчейн) та бажанням монополізувати блокчейн-індустрію в 

Україні, шляхом зловживання владою та службовим становищем. 

Отже, через свою активну позицію та демонстративну критику відносно Законопроекту 

«Про віртуальні активи» та невірної політики Мінцифри, а простими словами через інші погляди 

на розвиток сфери блокчейн-індустрії, Компанія вкотре та остаточно перейшла дорогу 

високопосадовцям Мінцифри та безпосередньо гр. Борнякову О., який особисто отримав порцію 

значної критики, оскільки відповідав за просування такого Законопроекту. 

 

Виклад обставин щодо подій навколо кримінального переслідування. 

Так, у 2021 році Компанія зіткнулася з кримінальним переслідуванням, яке вочевидь мало 

на меті суто нашкодити Компанії та паралізувати її діяльність. 

27.10.2021 року в рамках кримінального провадження № 42021000000001409, слідчими 

ГСУ НПУ у супроводі співробітників оперативних підрозділів СБУ, під керівництвом 

співробітника СБУ – Щербаковського С.М., було проведено незаконні обшуки в офісних 

приміщеннях Компанії у місті Харкові, а також в інших місцях, пов’язаних з Генеральним 

директором Компанії – Александром Кудь, зокрема за його місцем проживання, як директора, 

інших членів родини (дружина, батько, мати, брат) та деяких працівників Компанії. 

В результаті проведення обшуків було вилучено великий обсяг майна, в тому числі 

документи, технічне обладнання, комп’ютерну техніку та інші електронні системи і пристрої, що 

належали Компанії, та навіть персональні речі і гаджети її працівників. 

В той же час, 18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста 

Києва по справі № 757/58376/21-к було вирішено та зобов’язано правоохоронні органи повернути 

Компанії усе вилучене під час обшуку майно, але ухвала виконана не була, заяви про повернення 

вилученого майна та виконання судового рішення залишилися проігнорованими. 

Надалі, досить тривалий час, правоохоронними органами безпідставно утримувалося та не 

поверталося вилучене майно, тим самим вищевказане законне судове рішення не виконувалося, 

а на Компанію чинився тиск. Але згодом, провівши великий обсяг роботи в юридичному 

напрямку, Компанії вдалося відновити справедливість та досягти повернення усього вилученого 

https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-povnistyu-zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/
https://minfin.com.ua/currency/articles/oleksandr-bornyakov-virtualni-aktivi-mozhut-povnistyu-zaminiti-deyaki-nacionalni-valyuti/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106
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майна у своє володіння, а тому наразі майно є повернутим та перебуває у Компанії. 

Маю зазначити, що в рамках вказаного кримінального провадження так і не було 

повідомлено про підозру жодній особі, відносно яких безпідставно застосовувалися заходи 

забезпечення кримінального провадження та стосовно яких проводилися незаконні слідчі 

(розшукові) дії, через юридичну неспроможність та очевидне скомпрометування справи. 

Після цього, Компанії повідомили, що відповідною постановою слідчого кримінальне 

провадження № 42021000000001409 закрито у зв’язку з встановленням відсутності в діянні 

складу кримінального правопорушення, а відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, тому всі так звані надумані претензії з боку правоохоронних органів до 

Компанії є вичерпаними. 

Окремо необхідно додати, що відносно співробітника СБУ – Щербаковського С.М., під 

керівництвом якого здійснювалося незаконне вищевказане кримінальне провадження та який 

чинив протиправні дії стосовно Компанії, а також щодо якого 27.12.2021 року виконувалося 

звернення з відповідною заявою до правоохоронних органів (ТУ ДБР у м. Києві) з боку Компанії, 

взагалі було ініційовано кримінальне провадження, в рамках якого його було заарештовано, що 

зокрема вбачається з відкритих відомостей, доступних в публічному просторі 

(https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-

pidozryuvanoho-otrymanni-xabara). Тобто, наведена ситуація та характерні незаконні дії з боку 

службової особи говорять самі за себе. 

В подальшому, після повномасштабного вторгнення та через військову (збройну) агресію 

проти нашої країни з боку російської федерації Компанія була вимушена здійснити релокацію 

(переміщення офісу) до Закарпаття та створити там своє представництво, враховуючи ініціативу 

Закарпатської обласної військової адміністрації (Закарпатської ОДА) про створення відповідних 

умов для сектору IT-індустрії. Згодом, 30.06.2022 року вийшла новина про переїзд Компанії 

(https://dev.ua/news/simcord-1656567727). 

Невдовзі після цього, 25.08.2022 року в офісне приміщення представництва Компанії 

цинічно увірвалися та здійснили проникнення близько 15 невстановлених осіб в масках, з 

вогнепальною зброєю в руках та в одязі схожому на форму співробітників поліції (РПОП), які, 

як згодом з’ясувалося, були з Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. 

При цьому, у таких осіб взагалі було відсутнє відповідне вмотивоване судове рішення чи будь-

які інші офіційні документи, які б надавали підстави на проведення будь-якого роду заходів. Про 

причини та підстави так званого візиту ніхто навіть не спромігся повідомити. 

Того ж дня, з боку Компанії було виконано відповідне повідомлення на гарячу лінію ДБР 

щодо вчинення незаконних та протиправних дій відносно Компанії та її працівників, але таке 

повідомлення залишилося суто проігнорованим, а не відкриття кримінальної справи вказує на 

існування покровителя та замовника явно неправомірних дій з боку органів поліції. 

Тобто, дана ситуація говорить про те, що одразу після новини про переїзд Компанії, навіть 

незважаючи на війну в країні, незаконні та безпідставні кримінальні переслідування Компанії 

продовжилися, що вкотре підкреслює зацікавленість певних осіб у знищенні Компанії. 

Отже, на переконання Компанії події щодо кримінального переслідування мають своє 

коріння саме від гр. Борнякова О., який затаїв особисті образи на Компанію та намагається звести 

з нею якісь рахунки. 

 

Виклад обставин щодо подій навколо цивільного судового спору. 

Так, 31.08.2022 року в соціальній мережі «Facebook» було опубліковано новини про 

інцидент із правоохоронцями, що трапився з Компанією 

(https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55

QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl та 

https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcD

AM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl). 

https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-pidozryuvanoho-otrymanni-xabara
https://www.slovoidilo.ua/2022/08/02/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-operatyvnyka-sbu-pidozryuvanoho-otrymanni-xabara
https://dev.ua/news/simcord-1656567727
https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl
https://www.facebook.com/AINUA/posts/pfbid02u6xe4zFzmEuUEQAWaeXp1F85KGuTWRJzQ55QxGA8cX4NhHQbcM5KnBbYNKnEzHjLl
https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcDAM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl
https://www.facebook.com/stanislav.yurasov/posts/pfbid0HrnSUYtvEeVDPY7ZHSat6P61mtLuwJcDAM2iq1uUnLi24wKqLvzyYzHYziVMCULfl
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В той же день, під зазначеними новинами гр. Борняковим О. зі своєї офіційної сторінки у 

«Facebook» (https://www.facebook.com/bornyakov) було залишено коментар (допис) відносно 

Компанії та висловлено публічні звинувачення в її бік, в яких стверджувалося наступне, цитата 

«Це не іт компанія. Це піраміда». 

Наведений вислів очевидно був направлений на приниження та очорнення ділової репутації 

Компанії, має ознаки дискредитації, безсумнівно носить негативний характер та виражено в 

принизливій формі, а також вкотре підкреслює особисту неприязнь щодо Компанії. 

Для з’ясування обставин ситуації, що склалася, було виконано відповідний адвокатський 

запит до Мінцифри з метою визначення чи є такий вислів офіційною позицією відомства або 

особистою позицією гр. Борнякова О. У відповідь Мінцифра відповіла, що відомство не має 

жодного відношення до висловів гр. Борнякова О. та не розділяє його позиції (докази відповіді 

додаються). 

Внаслідок цього, з метою захисту своїх прав і законних інтересів, а саме ділової репутації, 

Компанія була вимушена звернутися до суду з відповідним позовом до гр. Борнякова О., в якому 

зокрема вимагає спростувати поширену недостовірну (неправдиву) інформацію. 

Отже, на сьогодні в Приморському районному суді м. Одеси розглядається судова справа 

№ 522/14063/22, де гр. Борняков О.С. виступає відповідачем (докази відкриття справи 

додаються). 

Окремо необхідно звернути увагу, що позов було подано 17.10.2022 року та в якості 

обґрунтування своїх вимог в частині відсутності ознак так званої «піраміди» у Компанії, як на 

одну з підстав було виконано посилання на відсутність відповідних відомостей про Компанію в 

переліку сумнівних інвестиційних проєктів, що публікує НКЦПФР. 

Проте, за випадковим збігом обставин, після початку судового розгляду, 27.12.2022 року 

Компанію раптово віднесли до сумнівних інвестиційних проєктів та її було включено у 

відповідний список НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-komisiia-onovyla-

spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/), що є абсурдним, суто безпідставним та вочевидь 

говорить про існування певної змови, що вкотре підтверджує зловживання владою. 

Зазначене приводить до висновків, що такі події є очевидно пов’язаними між собою та за 

допомогою якихось посадових осіб НКЦПФР, будучі у тісних робочих і товариських відносинах, 

гр. Борняков О.С. продовжує завдавати шкоди Компанії, чинить на неї тиск за допомогою 

наявного у нього адміністративного ресурсу і тим самим намагається формувати для себе докази 

по судовій справі № 522/14063/22, що є неприпустимим. 

Взагалі є незрозумілим з яких підстав, за результатами якої перевірки та яким саме чином 

Компанію та її продукт було включено в так званий список сумнівних інвестиційних проєктів, 

який веде НКЦПФР, враховуючи, що Компанія здійснює свою діяльність виключно в ІТ-сфері та 

навіть не підпадає під сферу регулювання НКЦПФР в принципі, не говорячи про те, що порядок 

та процедура створення і ведення такого списку не передбачена жодним нормативно-правовим 

актом. На виконаний запит НКЦПФР й досі не надало відповіді по суті, конкретної запитуваної 

інформації та жодного офіційного письмового документа на підтвердження законності, 

обґрунтованості та підстав своїх висновків, а також не довела до відома Компанії відповідного 

оформленого і вмотивованого рішення, як того вимагає закон. 

Наголошую, що діяльність Компанії є цілковито законною та вже понад 11 років 

провадиться виключно у сфері IT-технологій. Компанія ніколи не здійснювала та не здійснює 

діяльності, пов’язаної з наданням фінансових чи інвестиційних послуг, вона навіть не є 

учасником фінансового ринку, більш того не займається сумнівною чи протиправною 

діяльністю. До неї ніколи не застосовувалося заходів кримінально-правового характеру, які б 

підтверджували її причетність до якихось незаконних діянь в цілому, що в тому числі 

підтверджується відсутністю будь-якого вироку відносно неї, а доказів зворотного не існує. 

Отже, на переконання Компанії вищенаведені події в черговий раз підтверджують 

зловживання владою з боку гр. Борнякова О., задіяння з його боку відповідних державних 

https://www.facebook.com/bornyakov
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-komisiia-onovyla-spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/
https://www.nssmc.gov.ua/zakhyst-investoriv-komisiia-onovyla-spysok-sumnivnykh-investytsiinykh-proiektiv-2/
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важелів та організацію певної змови на державному рівні проти Компанії, що як наслідок 

говорить про його причетність до протидії законній господарській діяльності Компанії. 

 

Виклад обставин щодо реальної діяльності Компанії. 

Зокрема, Компанія була створена (зареєстрована) у 2011 році в місті Харкові та вже понад 

11 років успішно здійснює свою діяльність у сфері IT-технологій, що підтверджується 

відомостями з ЄДР про Компанію. 

Також, з відкритих відомостей ЄДР про Компанію вбачається, що з моменту її створення 

основними та єдиними видами діяльності Компанії були та є: комп’ютерне програмування; 

консультування з питань інформатизації; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем, які безпосередньо відносяться до сфери діяльності ІТ-компаній. 

Компанія має юридичну адресу: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, та протягом 

свого існування фактично мала офіс та провадила діяльність виключно за місцем своєї юридичної 

адреси, яка ніколи не змінювалась. 

Лише з початком повномасштабного вторгнення та через військову (збройну) агресію проти 

нашої країни з боку російської федерації Компанія була вимушена прийняти усі залежні від неї 

дії для захисту своїх працівників, збереження робочих місць та рятування бізнесу в цілому, у 

зв’язку з чим у березні цього року було прийнято рішення про релокацію (переміщення офісу) до 

Закарпаття та створення там свого представництва, враховуючи ініціативу Закарпатської 

обласної військової адміністрації (Закарпатської ОДА) про створення відповідних умов для 

сектору IT-індустрії. 

Зазначаю, що така релокація й досі триває та Компанія перебуває в стані поновлення і 

організації своєї повноцінної роботи, у зв’язку зі здійсненням ремонтних робіт в офісі, його 

облаштуванням та підготовкою робочих місць, а також через необхідність залучення та 

організацію перевезення й розміщення усіх своїх кваліфікованих спеціалістів з їх родинами. 

В самій Компанії наразі офіційно працевлаштовано та працює більше 100 осіб, частина яких 

виконує свої функції дистанційно, а інша частина безпосередньо за місцезнаходженням 

представництва Компанії у Закарпатті. 

На сьогодні Компанія є діючим резидентом Дія Сіті та членом Громадської спілки 

«Закарпатський Кластер IT» (резидентом IT-кластеру Закарпаття), що лише вкотре підтверджує 

направлення діяльності Компанії, яка провадиться безпосередньо в ІТ-сфері. 

Також, Компанія є першою в Україні IT-компанією, яка отримала 06 квітня 2018 року 

сертифікат системи менеджменту якості і володіє сертифікатом ISO:9001:2015 в сфері науково-

дослідної діяльності у галузі розроблення та виробництва високонавантажених програмних 

рішень на базі технології розподіленого реєстру. Даний сертифікат був виданий за результатами 

аудиту, який проводився спеціалістами Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch, що 

говорить про ефективність внутрішньої організації менеджменту якості та свідчить про стабільну 

якість роботи Компанії. Крім цього, Компанія регулярно проходить ресертифікацію та повторний 

аудит системи менеджменту якості на відповідність вимогам такого міжнародного стандарту 

(URL адреса: https://www.simcord.com/ua/iso-certification). 

В цілому, Компанія є достатньо відомою в Україні та за її межами компанією-

постачальником продуктів та сервісів у сфері IT-технологій (URL адреса: 

https://www.simcord.com/ua). На сьогодні її поточна діяльність спрямована на впровадження 

високотехнологічних рішень для бізнесу та модернізацію соціально-економічних 

взаємовідносин, а також вагома доля такої діяльності направлена на створення та розробку нових 

економіко-правових моделей та апаратних комплексів, побудованих на базі технології 

розподіленого реєстру, зокрема основного проєкту (програмного продукту) Компанії – «Система 

Bitbon», ключовим елементом якого є програмне забезпечення «Bitbon», на який постійно 

виконується спотворений та оманливий огляд з боку конкурентів та недоброзичливців. В свою 

чергу, уся достовірна та детальна інформація про стан, функціонування та стадії розробки 

https://www.simcord.com/ua/iso-certification
https://www.simcord.com/ua
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соціальної мережі «Система Bitbon» є відкритою та опублікованою на офіційних ресурсах 

Компанії (URL адреси: https://www.simcord.com/ua/bitbon-system та https://www.bitbon.space/ua). 

Слід наголосити, що проєкт (програмний продукт) «Система Bitbon» є стартапом Компанії 

(URL адреси: https://www.simcord.com/ru/events/bitbon-system-product-project-start-up та 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-

ru.pdf) та на сьогодні розвиток соціальної мережі «Система Bitbon» перебуває на етапі 

становлення і тестування, оскільки наразі Компанія займається впровадженням нових сервісів та 

компонентів, тим самим перебуваючи на стадії розробки і доопрацювання свого продукту. 

Паралельно Компанія продовжує займатися науковою діяльністю та зміцнювати фундамент для 

правового підґрунтя з метою обґрунтування свого інноваційного підходу та спроможності 

власного продукту з технічної та юридичної точки зору. 

При цьому, функціонування проєкту (програмного продукту) «Система Bitbon» базується 

на запатентованому Компанією способі управління майном, який насамперед описаний в 

патентах на корисну модель «Система передачі цифрових активів» та «Спосіб здійснення 

транзакції із передавання цифрового активу» (URL адреса: https://www.bitbon.space/ua/backing-

of-bitbon-patents). Якщо коротко, такий спосіб управління майном передбачає можливість 

управляти майном у вигляді цифрового доступу до такого майна, зокрема контролювати його 

використання через соціальну мережу і вести його облік у системі на базі технології 

розподіленого реєстру, якою є і може виступати «Система Bitbon». Також, даному способу 

управління майном присвячені численні наукові роботи та дискусії, про які буде зазначено 

нижче. Отже, права на систему зареєстровані за Компанією та обґрунтовані у відповідних 

патентах на корисну модель. 

За більше ніж 11 років свого функціонування Компанія закріпила за собою репутацію 

надійного партнера, згуртованої команди однодумців, а також активного, сумлінного і 

принципового учасника наукової та бізнес-спільноти. 

Для сприяння більш активній популяризації та просуванню своїх продуктів і сервісів, а 

також захисту власних інноваційних ідей та результатів діяльності, Компанією зареєстровано 

більше 140 об’єктів інтелектуальної власності у різних провідних країнах світу, які включають в 

себе торговельні марки та патенти на винаходи і корисні моделі (URL адреси: 

https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-trademarks та 

https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-patents та https://www.bitbon.space/ua/backing-of-

bitbon-trademarks та https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents), що в тому числі 

підтверджується відкритими відомостями з Бази даних та інформаційно-довідкової системи 

Укрпатенту (URL адреса: https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2), Спеціальної інформаційної 

системи Укрпатенту (URL адреса: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/) та Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності – WIPO (URL адреси: 

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/ та https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf). 

Як зазначалося, Компанія активно співпрацювала з науковими установами, а саме такими, 

як Національна академія правових наук України, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого та Громадська організація «Науково-дослідний центр економіко-правових 

рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру», результатами чого стало 

проведення численних аналітичних досліджень та написання науково-правових висновків, 

зокрема на теми: «Правова природа функціонування Системи Bitbon»; «Цифрові активи як об’єкт 

правового регулювання»; «Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий 

аспект» (URL адреси: https://www.blockchainukraine.org/ua/legal-opinions/). Наразі також триває 

співпраця з Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, в 

рамках якої провадиться науково-дослідна робота на тему: «Модернізація електронної комерції 

за допомогою цифрових активів в умовах інформаційної економіки», яка має бути закінчена та 

випущена у світ у найближчий час. 

https://www.simcord.com/ua/bitbon-system
https://www.bitbon.space/ua
https://www.simcord.com/ru/events/bitbon-system-product-project-start-up
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-ru.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/information-resources.bitbon.space/bitbon-system-start-up-ru.pdf
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-trademarks
https://www.simcord.com/ua/intellectual-property-patents
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-trademarks
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-trademarks
https://www.bitbon.space/ua/backing-of-bitbon-patents
https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://patentscope.wipo.int/search/ru/search.jsf
https://www.blockchainukraine.org/ua/legal-opinions/
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Крім того, Компанія є постійним гостем та учасником наукових конференцій, брифінгів, 

форумів та круглих столів, присвячених питанням блокчейн-індустрії та віртуальних активів, як 

в Україні, так і за межами нашої країни (URL адреси: https://www.simcord.com/ua/events/simcord-

participation-in-the-german-ukrainian-economic-forum-kharkiv-development-and-investments та 

https://www.simcord.com/ua/events/program-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum та 

https://www.simcord.com/ua/events/results-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum та 

https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-

distributed-ledger-technologies та https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-

center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies та 

https://www.simcord.com/ua/events/information-briefing-almaty та 

https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-

virtual-assets-in-the-development-of-national-economy та https://www.simcord.com/ua/events/draft-

law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine). Наразі також 

планується проведення ще одного наукового заходу – Друга міжнародна науково-практична 

конференція на тему «Віртуальні активи та платформні рішення: економіко-правовий аспект», 

що має відбутися у місті Ужгород в поточному році. 

Окремо необхідно звернути увагу, що Генеральний директор Компанії – Александр Кудь, 

який зокрема формує та впливає на ділову репутацію Компанії, є засновником: Міжнародного 

журналу освіти і науки (IJЕS), який є виданням, орієнтованим на публікацію наукових 

досліджень в освітній, економічній та правовій сферах, висвітлення новітніх теоретичних і 

технічних розробок у сфері застосування інноваційних технологій (зокрема, блокчейну), а також 

перспективних інноваційних проектів із міжнародної співпраці України; Громадської організації 

«Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій 

розподіленого реєстру», місією якої є визначення майбутнього цифрової економіки через 

розроблення та впровадження новітніх механізмів правового регулювання задля забезпечення 

прав і свобод людини засобами інформаційних технологій. 

Також, він є автором та співавтором великої низки наукових робіт, у тому числі статей та 

монографій в сфері інформаційних технологій, економіки та права (URL адреса: 

https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/details/publications/), а саме: 

- «Модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ» (URL адреса: 

https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-

informacijnih-platform-ua.pdf); 

- «Методологічний підхід до формування механізму модернізації системи публічного управління 

на основі децентралізованих інформаційних платформ» (URL адреса: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_So

cial_and_behavioral_sciences_Kud.pdf); 

- «Децентралізовані інформаційні платформи в публічному управлінні: реконструкція сучасної 

демократії чи осліплення комфортом?» (URL адреса: https://virtualasset.science/decentralizovani-

informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-

osliplennya-komfortom.pdf); 

- «Комплексна класифікація віртуальних активів» (URL адреса: 

https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf); 

- «Децентралізовані інформаційні платформи як інструмент модернізації публічного управління» 

(URL адреса: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_So

cial_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf); 

- «Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу» 

(URL адреса: 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_So

cial_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf); 

https://www.simcord.com/ua/events/simcord-participation-in-the-german-ukrainian-economic-forum-kharkiv-development-and-investments
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-participation-in-the-german-ukrainian-economic-forum-kharkiv-development-and-investments
https://www.simcord.com/ua/events/program-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum
https://www.simcord.com/ua/events/results-of-the-3rd-kharkiv-international-legal-forum
https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/results-roundtable-research-center-legal-solutions-area-application-distributed-ledger-technologies
https://www.simcord.com/ua/events/information-briefing-almaty
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-virtual-assets-in-the-development-of-national-economy
https://www.simcord.com/ua/events/simcord-is-a-general-sponsor-of-the-international-roundtable-virtual-assets-in-the-development-of-national-economy
https://www.simcord.com/ua/events/draft-law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine
https://www.simcord.com/ua/events/draft-law-on-tokenized-assets-and-crypto-assets-registered-in-the-verkhovna-rada-of-ukraine
https://www.linkedin.com/in/alexander-kud/details/publications/
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
https://virtualasset.science/a-kud-modernizaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya-v-epohu-informacijnih-platform-ua.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_Social_and_behavioral_sciences_Kud.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/21_50_2022/social/Bulletin_21_50_Social_and_behavioral_sciences_Kud.pdf
https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf?fbclid=IwAR3nlOvBoeen4tRadK820ab7gYEgY-TedPw2raJtWm7tSjdBKB7i01abJTU
https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf?fbclid=IwAR3nlOvBoeen4tRadK820ab7gYEgY-TedPw2raJtWm7tSjdBKB7i01abJTU
https://virtualasset.science/decentralizovani-informacijni-platformi-v-publichnomu-upravlinni-rekonstrukciya-suchasnoyi-demokratiyi-chi-osliplennya-komfortom.pdf?fbclid=IwAR3nlOvBoeen4tRadK820ab7gYEgY-TedPw2raJtWm7tSjdBKB7i01abJTU
https://virtualasset.science/kompleksna-klasifikacziya-virtualnikh-aktiviv.pdf?fbclid=IwAR1pveXhj2nZYpb2-hCOuksK7WU5sX1m6iP502oABKiIHS1vjbOYybwErc8
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_Social_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/15_44_2021/social/Bulletin_15_44_Social_and_behavioral_sciences_Kud_%D0%BD%20(1).pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_Social_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/12_41_2020/social/Bulletin_12_41_Social_and_behavioral_sciences_Dunayev_Kud.pdf
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- «Вплив цифрових активів на організацію суспільних відносин» (URL адреса: 

https://skced2020.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/hneu-lystopad_-2020-pechat.pdf); 

- «Переосмислення ролі держави в економіці 21 століття: аналіз на основі традиційних 

державних програм» (URL адреса: https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-

ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf); 

- «Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект» (URL адреса: 

https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES.2020.3.3.pdf); 

- «Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства» 

(URL адреса: https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Metod/Kud_1.pdf); 

- «Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн» 

(URL адреса: https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-

regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf); 

- «Обґрунтування поняття «цифровий актив»: економіко-правовий аспект» (URL адреса: 

https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No3,2019(3).pdf); 

- «Розвиток цифрових навичок та компетенцій українських спеціалістів як необхідність в епоху 

глобальної цифрової трансформації» (URL адреса: https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-

navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-

transformaczii.pdf). Наведений перелік наукових робіт не є вичерпним. 

Як зазначалося вище, однією з найбільш актуальних подій відносно науково-дослідної 

діяльності Компанії у сфері застосування технології розподіленого реєстру стало те, що 

керівництво Компанії в особі Генерального директора – Александра Кудь, а також трудовий 

колектив Компанії стали активними учасниками робочої групи з розробки проекту Закону 

України «Про токенізовані активи та криптоактиви» № 4328 від 05.11.2020 року 

(https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570 і https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106). 

В свою чергу, положення конкуруючого законопроекту «Про віртуальні активи» № 3637 від 

09.06.2020 року, який лобіював гр. Борнякова О.С. та його соратники з об’єднання 

«Blockchain4Ukraine», викликали значний суспільний резонанс та багато критики через їх 

невідповідність нормам національного та міжнародного права, а також недотримання правил 

юридичної техніки, що говорить про явну некомпетентність та нерозуміння даної сфери. 

Отже, саме через свою активну позицію та демонстративну критику відносно 

вищезазначеного питання Компанія неодноразово зазнавала ударів, проти неї чинилися різного 

роду провокації та маніпуляції з приводу її діяльності, про що зазначалося вище. В свою чергу, 

політика Компанії завжди була направлена на дотримання вимог діючого законодавства України 

та норм міжнародного права. 

Загалом, з моменту створення (2011 рік) Компанія не отримувала від будь-яких громадян, 

суб’єктів господарювання, органів державної влади чи місцевого самоврядування жодних 

претензій та позовів пов’язаних зі своєю діяльністю. Також відсутні будь-які судові спори щодо 

проєкту (програмного продукту) Компанії – «Система Bitbon» та пов’язаного з ним програмного 

забезпечення «Bitbon». Дані обставини підтверджуються відсутністю в Єдиному державному 

реєстрі судових рішень будь-якої інформації про такі судові процеси за участю Компанії та/або 

її засновника.  

З огляду на вищевикладене, Компанія має зразкову ділову репутацію та вагомий авторитет, 

а також є досвідченим і доволі потужним суб’єктом господарювання в ІТ-сфері, зокрема в галузі 

розробки продуктів і сервісів на базі технології розподіленого реєстру. А уся вищезазначена 

інформація про Компанію міститься у відповідних відкритих джерелах, реєстрах та базах даних, 

є загальнодоступною та оприлюдненою, на що вище наводились відповідні посилання. 

В той же час, Компанія ніколи не мала нічого спільного та будь-якого відношення до так 

званих «пірамід», а також взагалі не здійснювала та не здійснює діяльності, пов’язаної з наданням 

фінансових чи інвестиційних послуг, що випливає з вищенаведених відомостей про Компанію. 

https://skced2020.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/hneu-lystopad_-2020-pechat.pdf
https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf
https://virtualasset.science/pereosmislennya-roli-derzhavi-v-ekonomici-21-stolittya-analiz-na-osnovi-tradicijnih-derzhavnih-program.pdf
https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES.2020.3.3.pdf
https://culturehealth.org/hogokz_knigi/Kn_produkc/Metod/Kud_1.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://virtualasset.science/monografiya-cifrovi-aktivi-ta-yih-ekonomiko-pravove-regulyuvannya-u-svitli-rozvitku-tehnologiyi-blokchejn.pdf
https://culturehealth.org/ijes_archive/IJES,Vol.2,No3,2019(3).pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://virtualasset.science/rozvitok-czifrovikh-navichok-i-kompetenczij-ukrainskikh-speczialistiv-yak-neobkhidnist-v-epokhu-globalnoi-czifrovoi-transformaczii.pdf
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4570
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/355106
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Жодного відношення до фінансових установ та будь-яких фінансових ліцензій Компанія 

теж ніколи не мала, оскільки вона не є учасником фінансового ринку, про що можна впевнитися 

на офіційному веб-сайті НБУ https://bank.gov.ua/ за допомогою Комплексної інформаційної 

системи Національного банку (КІС НБУ). 

Крім того, як відомо, на теперішній час питання про так звані «піраміди» було врегульовано 

на законодавчому рівні, а саме 14.12.2021 року Верховною Радою України було прийнято за 

основу Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків 

капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках, яким надано 

законодавче визначення такому явищу, визначено характерні ознаки, що притаманні такому виду 

шахрайства з використанням фінансових інструментів, та встановлено заборону діяльності 

«пірамід», а також розширено повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку щодо застосування відповідних заходів відносно таких шахрайських схем. Положення 

цього Закону мали набрати чинності з 1 січня 2023 року. 

Проте, навіть з урахуванням прийнятого Закону, який вже набрав чинності, Компанія аж 

ніяк не підпадає під критерії визначення фінансової піраміди та не містить жодних характерних 

ознак, притаманних діяльності з використанням фінансових інструментів. 

Отже, Компанія ніяким чином не пов’язана з діяльністю так званих «пірамід» та не має 

нічого спільного із цим, як і не здійснює якоїсь діяльності з так званими криптовалютами чи 

віртуальними фінансами, тим більш не спеціалізується на цьому. 

Взагалі, у Компанії ніколи не було проблем із законом до моменту початку провадження 

діяльності у сфері блокчейн-індустрії. Щодо Компанії не здійснювалося жодного кримінального 

провадження та не застосовувалося заходів кримінально-правового характеру, які б 

підтверджували її причетність до якихось незаконних діянь в цілому, що в тому числі 

підтверджується відсутністю будь-якого вироку відносно неї, а доказів зворотного не існує. В той 

же час, в дійсності мали місце неприємні інциденти з правоохоронними органами (силовими 

структурами), які влаштовували так звані «візити» до Компанії та безпідставно блокували її 

діяльність, вилучаючи майно і чинячи тиск, про що теж зазначалося вище. Але правомірність та 

підстави вчинення таких «набігів» були завідомо юридично неспроможними, оскільки мали 

незаконний характер, а тому усі питання до Компанії та надумані претензії з боку 

правоохоронних органів відпадали та жодної справи не було доведено до свого логічного 

завершення, про що вкотре свідчить відсутність вироку щодо Компанії. 

Отже, Компанія здійснює свою діяльність виключно в рамках правового поля та ніколи не 

допускала порушення вимог чинного законодавства України, тим більш кримінального закону. 

 

Заключний висновок. 

Виходячи з викладеного, впевнено можу стверджувати, що зазначені вище обставини 

вочевидь свідчать про протиправний характер дій з боку заступника Міністра цифрової 

трансформації з питань розвитку IT – Олександра Борнякова, які мають ознаки складу 

кримінального правопорушення. 

Наведеними неправомірними діями Компанії була завдана шкода, яка орієнтовно 

оцінюється у 5 000 000,00 грн., чим спричинено тяжкі наслідки, не говорячи про інші реальні 

збитки та упущену вигоду, що будуть оцінені пізніше. 

На підставі викладеного, вважаю, що в наведених неправомірних діях заступника 

Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT – Олександра Борнякова 

безсумнівно міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК 

України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою 

одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної 

особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч 

інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та 

https://bank.gov.ua/
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інтересам юридичних осіб, а також ч. 3 ст. 206 КК України, а саме протидія законній 

господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з 

використанням службового становища, що спричинила інші тяжкі наслідки. 

 

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, з дотриманням вимог чинного 

законодавства України, – ПРОШУ: 

1. Прийняти та невідкладно зареєструвати дану заяву (повідомлення) про вчинення 

кримінального правопорушення. 

2. Відкрити кримінальне провадження та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

3. Видати мені або представнику документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію даної 

заяви, її реєстрацію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та відкриття 

кримінального провадження (витяг з ЄРДР). 

4. Розпочати досудове розслідування згідно фактів викладених у цій заяві, за ознаками 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 206 КК України. 

5. Письмово повідомити мені або представнику у встановленому законодавством порядку та 

строки про результати розгляду цієї заяви та про початок досудового розслідування. 

6. Після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття 

кримінального провадження повідомити мені або представнику інформацію про 

процесуального керівника та усіх уповноважених осіб, яким буде доручено досудове 

розслідування в рамках такого кримінального провадження. 

7. Повідомити мені або представнику про заходи, а саме, про слідчі (розшукові) дії та інші 

процесуальні дії, які планується застосувати та виконати в рамках такого кримінального 

провадження. 

8. В подальшому повідомляти та залучати представника до участі у відповідних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних діях. 

9. Здійснити усі необхідні заходи для притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності згідно закону та встановлення інших винних осіб (співучасників). 

 

Додатково повідомляю, що мені відомо про кримінальну відповідальність, передбачену 

статтею 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

 

Додатки: 

1) Додаток № 1 – Запрошення до Мінцифри; 

2) Додаток № 2 – Лист до ВР (Жмеренецькому); 

3) Додаток № 3 – Лист до НКЦПФР; 

4) Додаток № 4 – Відповідь Мінцифри; 

5) Додаток № 5 – Ухвала суду по цивільній справі. 

 

Усі обставини, що викладені у заяві, більшою мірою підтверджуються відкритими та 

загальнодоступними відомостями, на що наведено посилання на відповідні інтернет-ресурси 

(веб-сайти, реєстри, бази даних тощо). Частина обставин може бути підтверджена, шляхом 

витребування відповідної інформації та документів від компетентних державних органів. Інші 

докази, які наявні у розпорядженні та будуть необхідні, можуть бути надані за вимогою. 

 

05.01.2023 р. 

 

Генеральний директор 

 

 

ПІДПИС / ПЕЧАТКА                             Александр КУДЬ 

 


