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Голові Служби безпеки України
Баканову І.Г.

Шановний Іване Геннадійовичу!

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 
Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних 
відносин на своєму засіданні 6 жовтня 2021 р. розглянув питання щодо звернення 
до народного депутата України Тарасенка Т.П. Голови правління громадської 
організації “Центр Громадянських Свобод” Матвійчук О.В. щодо питання 
безпеки перебування в Україні громадян Республіки Білорусь, які звідти 
вимушено виїхали у зв’язку з політичними переслідуваннями.

Зокрема йшлося про проблеми використання міжнародно-правового 
співробітництва між Республікою Білорусь та Україною для збору інформації, 
яка може бути використана для політично мотивованих переслідувань проти 
громадян Республіки Білорусь, які перебувають в Україні.

У зверненні повідомлялося, що правоохоронні органи України здійснюють 
взаємодію та обмін інформацією з відповідними відомствами Республіки 
Білорусь. 

Зокрема у цій сфері діє Угода про співпрацю та взаємодію між Службою 
безпеки України та Комітетом державної безпеки Республіки Білорусь від 
31.07.1992 р.

З січня по червень поточного року Національна поліція України мала 378 
контактів із білоруськими силовими структурами по лінії Інтерполу. 

За даними ДМС України, із України в Республіку Білорусь та треті країни 
було видворено 16 громадян Республіки Білорусь.

За наданою інформацією, протягом 2021 року Офіс Генерального 
прокурора доручив Головному слідчому управлінню Національно поліції 
України виконання 19 клопотань про надання міжнародної правової допомоги 
по кримінальним справам. Із них 6 запитів виконано, 13 – у процесі виконання.

 За період з серпня 2020 року Офіс Генерального прокурора понад 260 разів 
звертався до різних судів, щоб отримати санкції на проведення слідчих дій за 
міжнародними запитами правоохоронних органів. Частина із цих справ 
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стосувалася фабрикування політичних справ проти учасників мирних протестів 
у Республіці Білорусь. 

На думку правозахисників, у такий спосіб Офіс Генерального прокурора 
фактично готує і пересилає докази, які можуть бути використані для політично 
мотивованих переслідувань щодо громадян Республіки Білорусь.

Аналогічно порушеним питанням народні депутати України стурбовані 
ситуацією щодо імовірного співробітництва між правоохоронними органами 
України та Російської Федерації, що може бути використано для політично 
мотивованих переслідувань і видачі громадян Російської Федерації.

Комітет планує  на найближчому засіданні, про яке буде повідомлено 
додатково, розглянути питання про реалізацію міжнародно-правового 
співробітництва між правоохоронними органами України та Республіки 
Білорусь і Російської Федерації та недопущення його використання для 
здійснення політичних репресій щодо громадян Республіки Білорусь і Російської 
Федерації, які тимчасово перебувають на території України.

 Просимо невідкладно поінформувати Комітет  щодо порушених питань.
 

З повагою

Голова Комітету                                                                                  Д.В. Лубінець
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