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1 зміна у цій версії очікує на перевірку. Стабільну версію було перевірено 25 березня
2022.

Іва´н  Генна´дійович  Бака´нов
(нар. 2  травня 1975,  Кривий  Ріг,
Дніпропетровська  область)  —
український  державний  діяч,
підприємець. Голова СБУ з 29 серпня
2019  року.  Член  РНБО  з  28  травня
2019 року.

Голова  партії  «Слуга  народу»  (з  2
грудня 2017 по 27 травня 2019 року).

Перший  заступник  Голови  СБУ  і
начальник  Головного  управління  по
боротьбі  з  корупцією  та
організованою  злочинністю  СБУ
(травень—серпень 2019).

Життєпис
Призначення у СБУ

Діяльність на посаді голови СБУ

Критика

Військові звання

Кримінальна справа

Сім'я

Примітки

Посилання

Народився  в  Кривому  Розі.  Друг
дитинства  Володимира  Зеленського.
Вчилися,  а  потім  і  працювали  разом
над  різними  проєктами,  зокрема
Студії Квартал-95.[1]

Закінчив  Київський  національний



університет імені Вадима

Гетьмана

Політична партія Слуга народу

Професія бізнесмен

Звання Старший лейтенант

Медіафайли (https://commons.wikimedia.org

/wiki/Category:Ivan_Bakanov_(politician)?uselang=uk)

у Вікісховищі

економічний  університет  імені
Вадима  Гетьмана  (1997)  і  Академію
праці і соціальних відносин і туризму
(2006),  спеціальність  —  «Суд,
адвокатура і прокуратура»[2]

З  25 січня  2013 року  був  керівником
ТОВ «Квартал 95», з 27 грудня 2013 —
керівником ТОВ «Студія Квартал-95».

З  2  грудня  2017  року  до  27  травня
2019 — голова партії «Слуга народу».
Під  час  передвиборчої  кампанії
керував  штабом  Володимира
Зеленського.[3]

З президентом України Володимиром Зеленським пов'язує дружба з дитинства — жили в
одному  під'їзді,  проходили  навчання  у  одній  школі,  а  пізніше  —  у  Криворізькому
економічному  інституті  КНЕУ  імені  Вадима  Гетьмана,  Зеленський  —  на  юриста,
Баканов — на ревізора.[4]

22  травня  2019  року  Указом  Президента  Зеленського  №  316/2019  був  призначений
першим  заступником  Голови  Служби  безпеки  України  —  начальником  Головного
управління  по  боротьбі  з  корупцією  та  організованою  злочинністю  Центрального
управління СБУ.[5][6]

28 травня 2019 року призначений членом РНБО.[7]

29 травня 2019 року в СБУ повідомили, що з 3 червня Іван Баканов обійматиме посаду
виконувача обов'язків глави СБУ. Причиною було названо, що Голова СБУ Василь Грицак
перебував у відпустці.[8][9][10]

Член Національної ради з питань антикорупційної політики (з 16 липня 2019)[11].

29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила Івана Баканова на посаді Голови СБУ.[12]

[13][14] У своєму виступі перед депутатами Баканов сказав:[15]

Якщо казати про реформу усієї служби СБУ, то, я думаю, що потрібно не
менше трьох років. Якщо казати про перші ефективні кроки, то, я
думаю, що одного року вистачить.

— Іван Баканов, 29 серпня 2019

За  час  перебування  Баканова  на  чолі  СБУ  Служба  провела  ряд  резонансних  операцій.
Зокрема, було затримано одного з лідерів ІДІЛ «Аль Бара Шишані», який переховувався
в Україні.[16]

Також СБУ затримала найбільшу за всю історію України партію контрабанди тютюну на
суму більше 120 млн грн.[17]

Призначення у СБУ

Діяльність на посаді голови СБУ



Сам Іван Баканов заявляв, що СБУ має стати більш ефективною — не лише боротися з
наслідками, а нейтралізувати загрози у зародку.

На  це  направлений  і  новий  закон  «Про  СБУ»,  який  розробили  під  керівництвом
Баканова. Очікується його прийняття Верховною Радою навесні 2020 року[18]. Водночас
Європейський  Союз  розкритикував  проєкт  реформи  СБУ  як  такий,  що  суперечить
рекомендаціям західних партнерів[19].

Деякі експерти вважали, що призначення Баканова відбулось із порушенням процедур,
зокрема він не пройшов спецперевірки. Однак у самій СБУ це спростували.[20]

Також  активісти  закликали  Баканова  подати  електронну  декларацію  про  доходи,  хоча
Голова СБУ зробив це раніше з власної ініціативи.[21]

Однак Закон України «Про запобігання корупції», в якій прописаний «окремий порядок
контролю осіб, які займають посади у органах, що здійснюють оперативно-розшукову та
контррозвідувальну діяльність», не дозволяє оприлюднювати її дані.[22]

У травні 2020 року з'ясувалось, що Баканов є керівником іспанської фірми Nueva Tierra
Verde Sociedad Limitada, що  суперечить  українському  антикорупційному  законодавству,
яке  забороняє  перебувати  державним  службовцям  на  керівних  посадах  у  приватних
структурах[23]. Журналісти зазначили, що компанія зареєстрована у провінції Жирона, а
з 2015 року і до цього часу Баканов займає в ній посаду «administrador único»[24].

Лейтенант — звання надано наприкінці травня 2019-го для того, аби він отримав доступ
до  секретної  інформації.  Сам  Баканов  заявляв,  що  не  претендуватиме  на  отримання
більш високих військових звань.[25]

У  січні  2020  року  повідомлено,  що  Національне  антикорупційне  бюро  відкрило
кримінальне провадження проти очільника Служби безпеки Івана Баканова за позовом
одного  з  громадян  України.  Однак  раніше  НАБУ  не  знайшло  підстав  для  відкриття
кримінального  провадження,  тож  громадянин  звернувся  до  суду,  який  після  кількох
апеляцій  частково  задовольнив  скаргу.  Рішення  мотивується  тим,  що  будь-яка  подібна
заява має бути розглянута.[26]

Дружина  — Оксана  Лазаренко, громадянка  РФ  із  посвідкою  на  постійне  проживання  в
Україні[27][28], сини — Артур, Степан.[29]
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У соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/100030525852781) (укр.)

Довідкові видання
Лівий берег (https://lb.ua/file/person/4582) · ЛІГА.Досьє

(https://file.liga.net/persons/bakanov-ivan)

Нормативний контроль
GKG: /g/11h6dq8bkr (https://www.google.com/search?kgmid=

/g/11h6dq8bkr)

Керівники Служби безпеки України

Микола Голушко (1991) (в. о.) · Євген Марчук (1991–1994) · Валерій

Маліков (1994–1995) · Володимир Радченко (1995–1998) · Леонід

Деркач (1998–2001) · Володимир Радченко (2001–2003) · Ігор

Смешко (2003–2005) · Олександр Турчинов (2005) · Ігор Дріжчаний (2005–2006)

· Валентин Наливайченко (2006–2009) (в. о.) · Валентин

Наливайченко (2009–2010) · Валерій Хорошковський (2010–2012) · Ігор

Калінін (2012–2013) · Олександр Якименко (2013–2014) · Валентин

Наливайченко (2014–2015) · Василь Грицак (2015–2019) · Іван Баканов (2019–)

Перелік

Рада національної безпеки і оборони України

Голова РНБОУ Володимир Зеленський

Секретар РНБО Олексій Данілов

Члени РНБО

Іван Баканов · Ірина Венедіктова · Герман Галущенко · Андрій

Єрмак · Анатолій Загородній · Валерій Залужний · Дмитро Кулеба ·

Юлія Лапутіна · Олександр Литвиненко · Сергій Марченко · Денис

Монастирський · Олексій Резніков · Павло Рябікін · Юлія

Свириденко · Ольга Стефанішина · Руслан Стефанчук · Михайло

Федоров · Ігор Черкаський · Кирило Шевченко · Денис Шмигаль

Студія «Квартал 95»

Ключові особи
Володимир Зеленський • Сергій Шефір • Борис Шефір • Андрій Яковлєв •

Іван Баканов

Телепроєкти

Мільйонер — Гаряче крісло • Майданс • Вечірній Квартал • Пороблено в

Україні • Розсміши коміка • Вечірній Київ • Чисто NEWS • Країна У • Ліга

сміху • Бійцівський клуб • Жіночий квартал • Ігри приколів

Кінофільми

Кохання у великому місті (2009) • Кохання у великому місті 2 (2010) •

Службовий роман. Наш час (2011) • Я буду поруч (2012) • Ржевський проти

Наполеона (2012) • 8 перших побачень (2012) • Кохання у великому місті 3

(2013) • 8 нових побачень (2015) • 8 кращих побачень (2016) • Слуга

народу 2 (фільм) (2016) • Я, ти, він, вона (2018)



Телесеріали

Свати (2008-2013) • Чудо (2009) • Папаши (2011) • Мамочки (2011) •

Чемпіони з подворотні (2011) • Небесні родичі (2011) • Дівоче полювання

(2011) • Байки Мітяя (2012) • Шукаю дружину з дитиною (2014) • Одного

разу під Полтавою (2014-) • Між нами дівчатами (2015) • Шерлок (2015) •

Слуга народу (телесеріал, 2015-2019) • Родичі (2016) • Одного разу в Одесі

(2016) • Танька і Володька (2016-) • Готель «Галіція» (2017)  • Папік (2019) •

Родина на рік (2019) • Мишоловка для кота (2020) • Втікачі (2020) •

18-річний олігарх (2020) • 100 тисяч хвилин разом (2021) • Жити з Надією

(2021) • Врятувати маму (2021) • Дом Бобринских (2021) • Дикі (2022)

Мюзикли
За двома зайцями • Три мушкетери • Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї •

«Як козаки...» • 1+1 вдома • 1+1 вдома 2

Мультфільми Гуллівер повертається (2021)

Мультсеріали Казкова Русь • Мульти Барбара • Сватики • Жужа

Актори/Сценаристи

Олена Кравець • Євген Кошовий • Олександр Пікалов • Юрій Крапов •

Степан Казанін • Валерій Жидков • «Брати Шумахери» (Сергій Цвіловський

та Юрій Великий) • Денис Манжосов • Юрій Корявченков • Міка Фаталов •

Тетяна Песик • Андрій Ільков • Юрій Микуленко • Тимофій Саєнко • Юрій

Пойманов • Сергій Шинкарук • Олена Зеленська • Артем Гагарін *

Володимир Мартинець

Інтер • 1+1
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