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ПОВIДОМЛЕННЯ
про пiдозру

м.

Чернiгiв

"Дr,

в

квiтня 2022року

особливо важливих справах слiдчого вiддiлу
Управлiння СБ УкраIни в Чернiгiвськiй областi майор юстицii Щербатенко
ОлександР Iллiч, розглянувшИ матерiали кримiнального провадженнrI,

Старший слiдчий

до Сдиного ресстру досудових розслiдувань за
J\ъ 12022270340000750 вiд 05.03 .2022 за ознаками вчинення кримiнального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 кк УкраiЪи, встановивши
внесеного

Ha"uHicri достатнiх доказiв для повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi
кримiнального правопорушення, вiдповiдно до ст. ст. 40, 42, 276, 277,
278 КПК Украiни, -

ПОВЦОМИВ:
Красноярцеву

Олександру

Васильович}l

який народився 2106.19Вб у м. Оренбур.
РРФСР СРСР, проживаючого за адресою:
РФ, м. Челябiнськ, вул. 40-рiччя Перемоги,
буд. ЗlВ, кв. 16В, |ромадянину РосiйськоТ
ФедерацiТ,

про пiдозру у вчиненнi злочину, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК Украiни, тобто
порушеннi законiв та звичаiв вiйни, що передбаченi мiжнародними договорами,
згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Укратни, поеднаних з
умисним вбивством.
НЯ,
обставини кримiнал ъного правопо
v вчиненнi яких пiдозрюеться Красноярцев О,В,:

Фактич

я t945 року набув чинностi Статут Органiзаuii Об'еднаних Нацiй,
|g45 РокУ, яким фактично створено Органiзацiю
пiдписаний 26
".р"""
Об'еднаних Нацiй (далi - ООН).
Федерацiя (далi - рФ) та ще
.Що складу ООН входять YKpaiHa, Росiйська
24 жовтн

49 краiн-засновниЦЬ,

&

також iншi краiни cBiTy.

cTaTTi 2 Статуту ООН, yci Члени вказаноi
органiзацiI утримуються в cBoix мiжнародних вiдносинах вiд погрози силою або
fi застосування як проти територiальноi недоторканностi або полiтичноi
незаJIежностi буль-якоi держави, так i будь-яким iншим чином, несумiсним iз
I_{iлями Об' еднаних Нацiй.
,Щекларацiсю Генеральноi Асамблеi ООН JЮ 3бl103 вiд 09 грулня 1981 рокУ
про недопустимiсть iнтервенцii та втручання у внутрiшнi справи ДержаВ Та
резолюцiями: J\Ъ 2131 (ХХ) вiд21 грулня 1965 року, що мiстить,Щекларацiю про
неприпустимiсть втручання у внутрiшнi справи держав та Про ЗаХИСТ iX
нез€шежностi та cyBepeHiTeTy; j\Гл 2625 (ХХV) вiд 24 жовтня |970 року, що
мiстить Щекларацiю про принципи мiжнародного права, що стосуЮТЬСя ДРУЖНiХ
вiдносин i спiвробiтництва мiж державами вiдповiдно до СтатутУ ООН; NР 27З4
(ххv) вiд 16 грудня t970 РокУ, що мiстить,Щекларацiю про змiцнення
14 грудня 1974 року, що мiСтиТЬ
мiжнародноi безпеки, та Ns 3314 (XXIX)
"iд
держав не мас права
Визначення агресii, установлено, що жодна
здiйснювати iнтервенцiю чи втручання у будь-якiй формi або з бУДь-ЯКОi
причини у внутрiшнi та зовнiшнi справи iнших держав. Щими ж мiЖНаРОДНИМИ
документами закрiплено обов'язок держав: утримуватися вiд озброеноi
iнтервенцii, пiдривноi дiяльностi, вiйськовоi окупацii, здiйснення сприяння,
заохочення чи пiдтримки сепаратистськоi дiяльностi; не допускати на власнiй
територii навчаннrI, фiнансування та вербовки найманцiв чи засилання таких
найманцiв на територiю iншоi держави.

Вiдповiдно до частини

4

з

у

статтях 1-5 РезолюцiI Генеральноi Асамблеi ООН
вiд 14 грудня 1974 poкyNs 3314 (XXIХ) серед iншого визначено, Що ознаками
агресii е застосування збройноI сили державою проти cyBepeHiTeTy,
територiалънот недоторканностi чи полiтичноI незалежностi iншоi держави,

KpiM того,

застосування збройноi силидержавою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке

з

наступних дiянь, незzLлежно

вiд

оголошеннrI вiйни,

квалiфiкуеться як акт агресii:
- вторгнення або напад збройних сил держави на територiю iншоi держави
або будь-яка вiйськова окупацiя, який би тимчасовий характер вона не маJIа, яка
е результатом такого вторгнення або нападу, або будъ-яка анексiя iз
застосуванням сили територii iншоi держави або частини if;
- бомбардуваннrI збройними силами держави територii iншоi держави або
застосування будь-якоi зброТ державою проти територii iншоi ДерЖаВИ;
_ блокада портiв або берегiв держави збройними силами iншоi ДерЖаВИ;
- напаД збройними сиJIами держави на сухопутнi, MopcbKi або повiтрянi
сили) або MopcbKi та повiтрянi флоти iншоi держави;
- застосування збройних сил однiеI державИ, Що знаходятъся на територiТ
iншоi держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов,
передбачених в угодi, або будь-яке продовження ix перебування на такiй
територii пiсля припинення дii угоди;
- дiя держави, яка дозволяе, Щоб ii територiя, ЯКу вона над€Lла в
розпорядження iншоI держави, використовув€UIася цiею iншою державою для
здiйснення акту агресii проти третьоТ держави;
- засилання державою або вiд iMeHi держави збройних банд, груп,
iррегулярних сил або найманцiв, якi здiйснюють акти застосування збройноТ

сили проти lнш оi держави, якi маютъ настiльки серйозний характер, що це е
рiвносильним наведеним вище актам, або ii значна участь у них.
У преамбулi ,.Щекларацii про державний cyBepeHiTeT Украiни
вiд 16 липня 1990 року (да_rri ,,Щекларацiя) вказано, що Верховна Рада
УкраiЪськоi Радянськоi Соцiалiстичноi Республiки проголошуе державниЙ
cyBepeHiTeT Украiни як верховенство, самостiйнiсть, повноту i неподiльнiсть
влади Республiки в межах ii територiТ та незалежнiстъ i рiвноправнiсть У
зовнiшнiх зносинах.
Вiдповiдно до роздiлу V ,Щекларацii, територiя УкраiЪи в iснуючих

кордонах е недоторканною i не може бути змiнена та використана беЗ ii ЗГОДИ.
Незалежнiсть УкраiЪи визнали держави cBiTy, серед яких i РФ.
Згiдно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантii безпеки у зв'язкУ З
приеднанням Украiни до ,Щоговору про нерозповсюдження ядернОi ЗбРОi ВiД
05 грудня |994 року РФ, Сполl^rене Королiвство Великоi Британii та
пiвнiчноI Iрландii Сполученi Штати Америки пiдтвердили Украiъi свое
зобов'язання згiдно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та
спiвробiтництва в европi вiд 01 серпня 1975 року поважати нез€Lлежнiсть i
cyBepeHiTeT та iснуючi кордони Украiни, зобов'язалися утримуватися вiд
загрози силою чи Ti використаннrI проти територiальноi цiлiсностi чи полiтичноi
незztлежностi Украiни, i що нiяка ikня зброя нiколи не буде використовуватися
проти Украiни, KpiM цiлей самооборони, або будь-яким iншим чином згiдно зi

i

Статутом ООН.

вiдповiдно до опису i карти державного кордону, як1 е додатками до
,Щоговору мiж Украiною та Росiйською Федерачiсю про украiнсько-росiйський
державний кордон вiд 28 сiчня 2003 рокУ (ратифiкований рФ 22 квiтня 2004

року), територiя Двтономноi Республiки Крим (далi АР Крим),
м. Севастополя, ,Щонецькоi i Луганськоi областей вiдноситься до територii

УкраiЪи.
Статтями 1, 2 Конститучii УкраiЪи визначено, Що Украiна е сувереНною i
нез€UIежною, демократичною, соцiалъною, правовою державою. CyBepeHiTeT
УкраТни поширюсться на всю iT територiю, яка в межах iснуючого кордону е
цiлiсною i недоторканною.
Статтею 7З КонститучiI УкраТни закрiплено, Що викJIючно всеукраiнським
референдумом вирiшуються питання про змiну територii Украiни.
у вiдповiдностi до статей 51 i 52 ,,щодаткового протоколу до Женевських
конвенцiй вiд 12 серпня |949 РокУ, що стосуетъся захисту жертв мiжнародних
збройних конфлiктiв (Протокол I), вiд 8 червня 1977 РокУ, який ратифiкований
Указом Президii BepxoBHOi Ради УкраiнськоТ РСР вiд 18 серпня 1989 РокУ,
цивiльне населення й oKpeMi цивiльнi особи користуються загiUIьним захистом
вiд небезпек, Що виникаютъ у зв'язку з военними операцiями. Щивiльне
населенНя яК таке, а такоЖ oKpeMi цивiльнi особи не повиннi бути об'ектом
нападiв. Заборонено акти насильства чи загрози насилъства, що мають
головною метою тероризувати цивiльне населення. Напади невибiркового
характеру заборонено. ,що нападiв невибiркового характеру н€lлежать напади, не
спрямованi на KoHKpeTHi вiйськовi об'екти, напади при яких застосовуеться
цa.rод" або засоби ведення военних дiй, якi не можуть бути спрямованi на

KoHKpeTHi BoeHHi об'екти, напади при яких застосовуються методи або засоби
ведення военних дiй, наслiдки яких не можуть бути обмеженi.

б

ЗаконУ Украiни кПро правонаступництво Украiни>
вiд 12 вересня 1991 року Украiна пiдтверджуе своi зобов'язання за
СтаттеЮ

мiжнародними договорами, укладеними Украiъською Рср до проголошення
незалежностi Украiни.
Упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, як1
вiдбувалися на,.p"ropii Украiъи, у представникiв влади РФ та службових осiб
, .r".nu керiвництва Збройних Сил Росiйськоi Федерацii (далi Зс РФ),
в iнших
досудове розслiдування iu .удо"ий розгляд щодо яких здiйснюеться
кримiнальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення
протиправних дiй, спрямованих на порушення cyBepeHiTeTy i територiаrrьноi
цiлiсностi Украiни, змiну меж if територii та державного кордону на порушення
порядку, встановленого Конституцiею Украiни.
Мотивами зазначеного умислу стаJIи евроiнтеграцiйний курс розвитку
украIни, пiдготовка до пiдписання Угоди про асоцiацiю мiж Украiною та
Свропейським Союзом, европейським Спiвтовариством з атомноi енергii та
тхнiми державами-членами, якi були розцiненi представниками влади i зс рФ
як безпосередня загроза економiчним та геополiтичним iHTepecaM рФ, що
ykpaiHi та позбавить
сприятиме BTpaTi впливу над полiтичними процесами в
*o"rpono над ii .по"оrirною дiяльнiстю, призведе до поглиблення спiвпрацi
УкраIнИ з ОрганiзацiеЮ Пiвнiчноатлантичного договору з метою досягненн,I
критерiiв, необхiдних для набуття членства у цiй органiзацii та можливот
Чорноморського флоту РФ на
дЪ"о"ЪuчiТ угод щодо тимчасового розташування
територiI Украiни - в АР Крим та м; Севастополi,
РФ
Свою злочинну мету спiвучасники з числа представникiв влади та ЗС
вирiшили досягти шляхом розв'язання та ведення агресивноi вiйни проти
УкраiЪИ з використанняМ пiдпорядкованих пiдроздiлiв i вiйськовослужбовцiв
зс рФ, у тому числi дислоковu""* на пiдставi мiжнародних угод на територiТ
др Крим i м. Севастополя, а також з€tлучення до виконання злочинного плану
не
iнших осiб, у тому числi цромадян Украiъи та РФ, створення i фiнансування
передбачених ru*ь"оrrл збрьйних формувань та вчинення iнших злочинiв,
При цьому вони усвiдомлювzlJlи, що TaKi протиправнi дii призведутъ до
порушен"" .yu.peHiTeTy i територiальноi цiлiсностi УкраТни, незаконноi змiни
*й Ti територi1' та державного кордону, заподiяння значних матерiа"пьних
збиткiв rч i"-"" тяжких наслiдкiв, передбачали i прагнули ix настання.
З метоЮ реалiзацiТ вказанОго умисЛу впродОвж 2013 року на територii РФ
службовi о.оЪ" Генерального штабу Збройних Сил Росiйськоi ФедерацiТ
u"по"ання наказiв та пiд безпосереднiм керiвництвом
(дЬi - гш зс рФ),
"u
та
.rр.д.ru"никiв влади та службових осiб зс рФ, досудове розслiдування
судовий розгляд щодо яких здiйснюсться в iнших криМiНаЛЬНИХ ПРОВаДЖеННЯХ,
вiйськоворъзробили злочинний план, яким передбачалося досягнення
з
полiтичних цiлей РФ, якi, на думку спiвуrасникiв, були прямо пов'язанi
необхiднiстю незаконноi окупацii' та подальшоi aHeKcii дР Крим,
м. Севастополя та пiвденно-схiдних регiонiв Украiни та) поряд iз застосуваннjIм

полiтичних, дипломатичних, економiчних

та

iнформацiйних заходiв,

викорисТаннЯ протестногО потенцiалУ населеннЯ пiвденнО-схiдних регiонiв

Украiни для органiзацii сепаратистських референдумiв, спрямованих на
порушення територiальноi цiлiсностi УкраiЪи.
Ураховуючи, що територiя АР Крим та м. Севастополя м€rла найбiльШе
вiйськово-стратегiчне значеннrI для представникiв влади та ЗС РФ серед iншИХ
територiй Украiни, якi були об'ектом ik злочинного посягання, а також Те, ЩО

на

вказанiй територii дислокуваJIися пiдроздiли ЧорноморсъкоГо фЛОrУ
Росiйськоi Федерацii (далi чФ рФ), це сприяло найбiльш прихованомУ
використанню реryлярних вiйськ зс рФ поряд з iншими елементами гiбридноi
вiйни, а тому ведення гiбридноi вiйни проти Украiни спiвучасники зJIочинного

плану вирiшили розпочати на територii пiвострова Крим.
.Щля-ефективноI реалiзацii плану вирiшено ЗЕLЛ)л{ити вiйськовослужбовцiв
зс рФ, спiвробiтникiв iнших силових вiдомств РФ, представникiв влади, iнших
влади РФ
|ромадян РФ та УкраiЪи. KpiM того, з цiею ж метою, представниками
створено та озброено iррегулярнi незаконнi збройнi формування, озброснi
банди та групи найманцiв, якими керув€lли офiцери спецслужб i зс рФ.
Так, починаючи з 20 лютого 2014 року для реzlлiзацii вищез€Lзначеного
метою блокування та захоплення адмiнiстраТИВНИХ бУДiВеЛЪ i
умислу,
nnouo""x об'сктiв вiйськовоi та цивiльноi iнфраструктури для забезпеченнrI
Крим м.
търиторiI
вiйськовоi окупацii та подальшот анексii
Севастополя, на територiю суверенноi держави Украiна, а саме АР Крим i м,
Севастополь, здiйснено вторгнення вiйськовим, морським та повiтряним
транспортом окремих пiдроздiлiв ЗС РФ.
под€tльшому вiйськовослужбовцями зС рФ здiйснено захоплення
булiвель центрttльних органiв влади Ар Крим та встановлено контроль над
iхньою дiяльнiстю з метою забезпечення прийняття вигiдних та необхiдних для
РФ рiшень. KpiM того здiйснено блOкування автошляхiв, захоплення аеропортiв
та транспортних пiдприемств, вiйськових частин ЗС Украiни, пошкодженнrI та
майна, що мае важливе оборонне значення для Украiни.
,""йarr""
всупереч мiжнародному правопорядку, з нехтуванням державного
вiдтак"iйa"*ового
cyBepeHiTeTy та територiальноi цiлiсностi УкраТни, починаючи з 20 лютого 20t4
зС рФ розпочато
РокУ, представниками влади рФ службовими особами
збройневторгнення регулярних вiйськ РФ на територiю Украiни з метою змiни
меж територiт та державного кордону Укратни, на порушення порядку,
встановленого Констиryцiею УкраiЪи, та вiйськовоТ окупацii територii АР Крим

з

рь

др

i

У

i

i м. Севастополя.
Також представниками влади зс рФ вчинялися дii щодо змiни меж
територii та державногО кордонУ УкраiнИ на iншiЙ територii УкраiЪи,
Так, вказаними особами у березнi - KBiTH\ 2014 року органiзовув€tлися та

i

проводилися антиурядовi

.rpor.ir"i акцii, найбiльш MacoBi з яких у

Луганськiй, ДонЬцькiй, Харкiвськiй, ,Щнiпропетровськiй, Запорiзъкiй,
миколаiвськiй, Херсонськiй та Одеськiй областях з метою поширення
сепаратистських проросiйських гасел та здiйснення силового захоIIленн,I

адмiнiстРативниХ будЬелЪ органiв державноi влади для послiдуючоi органiзацii
спрямоваЕих на порушення територiалъноi
незаконних

референлумiв,

цiлiсностi УкраIни
З метою гарантоВаного досягнення укzваних цiлей та cTBopeHHrI видимостi
РФ
того, що В VKpaTHi тривае внутрiшнiй конфлiкт, представники влади та ЗС

територii терористичнi органiзацii, якi поряд iз
о.rо""оrо функцiсю здiйснення терористичноi дiяльностi, створюв€lлИ
враження дй""о.тi в межах ,Щонецькоi та Луганськоi областей опозицiйних
."n, якi нiбито вiд iMeHi та за цiлковитоi пiдтримки мiсцевого населеннrI

вирiшили створити на

if

вiдстоюютъ iх право на самовизначеннrI та незzшежнiсть, що прямо суперечитъ
Конституцii УкраТни та нормам мiжнародного права,
так, пiд безпосереднiм керiвництвом та контролем невстановлених на Цои
та ЗС рФ, 07 квiтня 2014 року на територii Щонецькоi
час представникiв
"пЪд"
областi Укратни створено терористичну органiзацiю <,.щонецька народна
2О14 року на територii Лугансъкоi
республiкa> (далi - оДНРо), u 27 KBiTH я
ъолаЪri УкрыЪи - терористичну органiзацiю <Лугансъка народна республiка>
(даrri _ uлнро1, у склалi яких yiBopeHi незаконнi збройнi формування, якi
функцiонують i по теперiшнiй час.
Контроль та координацiя дiяльностi цих терорисТичниХ органiзаЦiй, як i iХ
тому числi збросю, боеприпасами,
фiнансове та матерiальне забезпечення, у
вiйськовою технiкою, здiйснюеться представниками влади та ЗС РФ,
основними завданнями учасникiв указаних терористичних органiзацiй е
в
насильницъке пов€UIення конститучiйного ладу, захоплення державноi влади
украiнi, змiна меж територii та державного кордону Украiни на порушення
порядку, встановленого Конституцiею Украiни, шлЯХОМ ЗаСТОСУВаННЯ ЗбРОi,
якi
вчиненнЯ терорисТичниХ aKTiB - iдiйснення вибухiв, пiдпалiв та iнших дiй,
створюють небезпеку для життя та здоров'я людини, загрозу заподiяння
значноi майновоi шкоди та настання iнших тяжких наслiдкiв,
((ЛНР),
Незаконнi збройнi формування терористичних органiзацiй <ЩНР) i
iрреryлярнi збройнi формування рФ та вiйськовослужбовцi зс рФ чинятъ
йЪой""i опiр YKPaTHi У "iд"о"п.тfнi територiальноi цiлiсностi та забезпеченнi
правопоряДкУ, при цьому rIасники полiтичного блоку вказаних терористичних
ор.u"i.uчiй, Ъа пiдтримки та сприяння представникiв влади РФ пiд виглядом
органiв державноi влади, створили окупацiйнi адмiнiстрацii Росiйськот
Ф.д.рuчii', якi забезпечують под€tльшу окупацiю та здiйснюють управлiння
вказаними територiями на мiсцевому piBHi,
оскiльки о*упачiя дР Крим м. Севастополя, частини ,Щонецькоi i
ЛуганськоТ областей Украiни не принесла бажаних результатiв у виглядi
встановлення впливу над полiтичними та економiчними процесами в YKpaiHi,
вiдмови вiд спiвпрацi Украiни з Органiзацiею Пiвнiчноатлантичного договору з
метоЮ досягнеНr" np"r.piiB, необiiд""* для набУття членства у цiй органiзацii,
та вiдмови вiд .uроi"r..рацiйного курсу розвитку краiъи, вищим полiтичним i
вiйсъковИм керiвН"цr"оЙ РФ вирiшено перейти до наступного етапу збройноi
агресiТ проти Украiни, розв'язаноi ще з лютого 20t4 року, а "1ч,_ до
РФ та
повномасштабного вторгнення на територiю Украiни iз застосуванням ЗС
iнших военiзованих формувань РФ.
З листоп ада 2Oi| року представники влади та ЗС РФ, з метою пiдготовки
перекидання пiдроздiлiв
до повномасштабного нападу на YKpaiHy, органiзув€ulи
ЗС та iнших вiйськових формуванъ РФ до кордонiв Украiни, що пояснюв€tлося

i

запланованими спiльними росiйсько-бiлоруськими навчаннями
Рiш1"liсть-2022>>,якi розпоЧ€UIися

10 лютого 2022 року.

<<союзна

Станом на 8 лютого 2022 року вздовж усього кордону з Украiною з боку
РФ, Республiки Бiлорусь та тимчасово окупованих територiЙ УкраiЪи
зосереджено 140 тис. вiйськових РФ, включаючи повiтряний та морськиЙ
компонент.
З метою створення приводiв для ескалацii военного конфлiкту i здiйснення
спроби виправдання cBoei агресii перед громадянами Росiйськоi Федерацii Та
свiтовою спiльнотою, представниками влади та ЗС РФ розроблено окремий
пJIан, який передбачав вчинення дiй, спрямованих на введення в оману i
з€шIякування громадян рФ та мешканцiв тимчасово окупованих територiй
УкраТни, а також вчинення провокацiй, якi поляг€tли у iмiтацii НапаДiв i
вогневих ударiв, вчинених нiбито пiдроздiлами ЗС УкраТни по територii РФ та
тимчасово окупованим територiям Украiни.
зЕвначеним передбачалося визнаннrI керiвницТВОМ РФ
Одночасно

iз

i

<Луганськоi народноi республiки>
<<.Щонецькоi народноi республiкп>
незаJIежними державами та отримання вiд них звернення з запитом про надаНнrI
вiйськовоi пiдтримки, яка викJIикана нiбито агресiею Збройних Сил УКРаТНИ.
На виконання з€вначених HaMipiB, 15 лютого 2022 року ,.Щержавна ДУМа
Росiйськоi Федерацii звернулася до Президента Росiйськоi Федерацii з
проханням визнати нез€tлежнiсть ((самопроголошених ,,Щонецькоi та ЛУганСьКОТ
народних республiо.
18 лютого 2О22 року керiвниками росiйських окупацiйних адмiнiстрацiЙ на
Луганськоi облаСтей
тимчасово окупованих територiях ,Щонецькоi
повiдомлено про проведення евакуацii мiсцевого населення тимчасоВо

та

окупованих територiй Украiни до Ростовськоi областi, що пояснюв€Lлося
вигаданими застереженнями про те, що Збройнi Сили Украiни маюТЬ HaMip

атакувати тимчасово окупованi територii та здiйснити Тх силове повернення пiд
контроль УкраТни.

19 лютого 2022 року вказаними особами було оголошено так

ЗванУ
заг€Lлъну мобiлiзацiю жителiв тимчасово окупованих територiй Щонецькоi та
ЛуганськоТ областей.

21 лютого 2022 року керiвники росiйських окупацiйних адмiнiстрацiЙ на

тимчасово окупованих територiях Донецькоi та Луганськоi облаСтей
звернулися до Президента Росiйськоi ФедерацiТ з проханням ВиЗНаТи
незаJIежнiсть так званих Донецькоi та ЛуганськоI народних республiк.
цей же день, Президент РосiйськоТ Федерацii скликав позачергове

В

засiдання Ради безпеки РосiйськоТ Федерацii, де обговорено питання ЩоДО
доцiльностi визнання незалежностi ,,Щонецькоi та Луганськоi нароДних
республiк.

Службовi особи з числа вищого керiвництва РФ, якi входять до склаДУ
Ради безпеки РФ, публiчно пiдтримали звернення ,Щержавноi думи РФ Та
заявили про необхiднiсть визнання Президентом РФ незЕLлежностi <,ЩонецькоI

народноi республiки)) та <<ЛуганськоТ народноi республiки>>.
I-{ього ж дня Президент Росiйсъкоi ФедерацiI пiдписав указ про визнання
Лугансъкоi народноi
незалежностi ,Щонецькоi народноi республiки

та

республiки.

22 лютого 2022 року

Президент Росiйськоi Федерацii пiдписав з
керiвниками росiйських окупацiйних адмiнiстрацiй на тимчасово окупованих

територiях ,Щонецькоi та Луганськоi областей договори про дружбу,
спiвробiтництво та взаемну допомоry, якi в той же день ратифiкованi
,Щержавною думою та Радою Федерацii РФ.

В

цей же день Президент Росiйськоi Федерацiю, реалiзуючи злочинниЙ
план, з метою надання видимостi законностi дiй по нападу на Украiну,
направив до Ради ФедерацiТ РФ звернення про використаннrI Збройних Сил РФ
за межами РФ, яке було задоволено.
23 лютого 2022 року керiвники росiйських окупацiйних адмiнiстрацiй на
тимчасово окупованих територiях ,Щонецькоi та Луганськоi областей
звернулися до Президента Росiйськоi ФедерацiТ з проханням надати доПоМОry У
вiдбиттi надуманоi ними военноi агресii <украТнського режимУ щоДО
населення)) так званих ,Щонецькоi та Луганськоi народних республiк.
24 лютого 2022 року о 5 годинi Президент Росiйськоi Федерацii оголосив
про свое рiшення почати вiйськову операцiю в YKpaiHi.
У подальшому цього ж дня Збройними Силами РФ, якi дiяли за накЕвом
керiвництва РФ i ЗС РФ, вiроломно здiйснено пуски крилатих та балiстичних
ракет по аеродромам, вiйськовим штабам i складам ЗС Украiни та циВiльним
об'ектам, а також пiдроздiлами ЗС та iнших вiйськових формувань РФ
здiйснено широкомасштабне вторгнення на територiю суверенноi держаВи
Украiна.
У перiод iз 5 години 24 лютого 2022 року та щонайменше до
24 березня 2022 року (включно) пiдроздiли ЗС та iнших вiйськових формуванъ
РФ здiйснюють спроби окупацiТ украiЪських MicT, якi супроводжуються
бойовим застосуванням авiацii, артилерiйськими та ракетними ударами, а тако}к
застосуванням броньованоi TexHiKra та iншого озброення. При цьому вогневi
удари здiйснюютъся по об'сктам, якi захищенi нормами мiжнародного
гуманiтарного права. Зазначенi дii призвели до тяжких наслiдкiв у виглядi
загибелi та поранення понад 2 тисяч цивiльних осiб, у тому числi жiнок i дiтей,
знищення та пошкодження сотень цивiльних об'ектiв.
Що зазначеноi злочинноТ дiяльностi спiвуrасники злочину з€tлучили
вiйськовослужбовця Збройних Сил Росiйськоi Федерацii майора Красноярцева
Олександра Васильовича, який проходить вiйськову службу у вiйськовiй
частинi 86789 на посадi начальника повiтряно-вогневоТ та тактичнOi пiдготовки

- старшого льотчика.

На

Красноярцева

О.В. спiвучасниками злочину

з

числа вiйськового

командування покладено обов'язки щодо безпосереднього ведення бойових дiй,
а саме здiйснення авiацiйних бомбарлувань, на територiI Украiни об'ектiв, У
тому числi цивiльних, якi завiдомо не е вiйськовими цiлями. Останнiй,
усвiдомлюючи тяжкi наслiдки у виглядi загибелi та пораненнrI цивiлъних осiб,
погодився ix виконувати.
При цьому, Красноярцев О.В., будучи обiзнаним з нормами мiжнародноГо
гуманiтарного права, зокрема положеннями Женевських конвенцiй ВiД |2

серпня 1949 року та додатковими протоколами до них, дiючи умисно, за
попередньою змовою групою осiб iз iншими невстановленими на цей час
вiйськовослужбовцями ЗС РФ, усвiдомлюючи явну злочиннiсть власних ДiЙ Та
передбачаючи можливiсть настання тяжких наслiдкiв, у тому числi загибелi
людей, зокрема цивiльного населення, розумiючи, що BiH порушуе вимоги

мiжнародного ryманiтарного права, а саме cTaTTi 51 та 52 ,Щодаткового
протоколу до Женевських конвенцiй вiд 12 серпня |949 року, що стосуеться
захисту жертв мiжнародних збройних конфлiктiв (Протокол I), вiд 8 червня
|977 року, з мотивiв безумовного виконаннrI отриманих бойових накаЗiв

вiйськового керiвництва та з метою вчинення нападiв на цивiльне населення та
напади невибiркового характеру, а саме авiацiйне бомбардуваннrI уламкоВофугасними-запалювutльними авiацiйними бомбами (УФЗАБ-500), уламковофугасними авiацiйними бомбами (УФАБ 250-270) та фугасними авiацiйними
бомбами (ФАБ 500) населених пунктiв та об'ектiв цивiльноi критичноi
iнфраструктури 05.03.2022 (бiльш точний час органом досудового
розслiдування не встановлений) здiйснив бойовий вилiт на багатоцiльОВОМУ
винищувачi Су-З4 ЗС РФ з военного аеродрому, розташованому поблизУ
селища Сеща Брянськоi областi Росiйськоi Федерацii, у повiтряний простiр
УкраiЪи в бiк м. Чернiгiв.
05.03 .2022 приблизно об 11 годин 30 хвилин пiд час виконання боЙового
завдання, перебуваючи у польотi в повiтряному просторi Украiни, рухаючисЬ
над м. Чернiгiв, винищувач Су-34 пiд керуванням Красноярцева О.В. було
збито вiйськовослужбовцями ЗС Украiни, Красноярцев О.В. та iнший пiлОт
лiтака катапультув€Lлися.

i

Пiсля приземлення на подвiр'я житлового будинку, за адресою:
м. Чернiгiв, вул. Руднева, 9, Красноярцев О.В. намагався здiйснити Bci
необхiднi дiТ, спрямованi на уникнення свого виявлення та затримання

пiдроздiлами ЗС Украiни чи iншими |ромадянами УкраiЪи, а також подаIIьшого
потрапляння в полон.
Перебуваючи на вк€ваному подвiр'i, пiлот Красноярцев О.В. був
помiчений Сергiенком Вiталiсм Федоровичем, t2.02.1980 р.н., громадянином
Украiни, цивiльним, проживаючим за адресою: м. Чернiгiв, вул. Руднева, 9,
територiТ зазначеного подвiр'я. Пiсля чого,
який перебував
Красноярцев О.В., знаходячись на територii вищевк€ваного господарства,
усвiдомлюючи реальну загрозу свого затримання |ромадянином
Сергiенком В.Ф., розумiючи, що BiH порушус вимоги мiжнародного
гуманiтарного права, а саме ст. |47 Конвенцii про захист цивiльного населення
пiд час вiйни t2 серпня |949 року, усвiдомлюючи суспiльно-небезпечний
характер своiх дiй, передбачаючи суспiльно-небезпечнi наслiдки у виглядi
настання cMepTi Сергiенка В.Ф. та бажаючи ix настання, умисно здiйснив в
нього пострiл зi своеi табельноi зброТ - пiстолета <Макарова) калiбру 9 мм, чим
спричинив потерпiлому вiдповiдно до висновку експерта J\Ъ 353 вiд 15.04.2022
тiлеснi ушкодження у виглядi: вогнеп€шьного наскрiзного поранення правого
плеча, слiпого вогнеп€uIьного поранення грудноi клiтки справа з переломом 3-го
ребра, розмiжченням тканини правоi легенi, якi мають ознаки тяжких тiлесних
ушкоджень за ознакою небезпеки для життя.
Вiд отриманих тiлесних ушкоджень Сергiенко В.Ф. помер на мiсцi подii
на територii господарства за адресою: м. Чернiгiв, вул. Рулнева, 9.
Смерть Сергiенка В.Ф. настала вiд масивноI крововтрати, внаслiДок
слiпого вогнеп€lльного поранення грудноi клiтки.
под€шъшому Красноярцева О.В. було узято у полон пiдроздiлами
Збройних Сил Украiни, чим припинено його злочинну дiяльнiсть.
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Таким чином, у зв'язку iз вчиненням зазначених умисних
протиправних дiй Красноярцев О.В. обГрунтовано пiдозрюсться у
порушеннi законiв та звичаiв вiйни, що передбаченi мiжнародними
договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою
Украiни, по€днаному з умисним вбивством, тобто у вчиненнi злочину,
передбаченого ч.2 ст.438 КК Украiни.

Одночасноl у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 42, 277 КПК Украiни
роз'яснено, що пiдозрюваний мае право:
1) знати, у вчиненнi якого кримiнального правопорушення його

пiдозрюють;
2) бути чiтко i своечасно повiдомленим про своТ права, передбаченi цим
Кодексом, а також отримати iх роз'яснення;
3) на першу вимоry мати захисника i побачення з ним до першого допиту
з дотриманням умов, що забезпечують конфiденцiйнiсть спiлкування, а також
пiсля першого допиту - мати TaKi побачення без обмеження Iх кiлькостi й
трив€tлостi; на у{асть захисника у проведеннi допиту та iнших процесуальних
дiй; на вiдмову вiд захисника в будь-який момент кримiнzlльного провадження;
на отримання правовоi допомоги захисника за рахунок держави у випадках,
передбачених цим Кодексом та/або законом, що реryлюе надання безоплатноТ
правовоi допомоги, в тому числi у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на ii оплату;
4) не говорити нiчого з приводу пiдозри проти нього, або у будь-який
момент вiдмовитися вiдповiдати на запитання;
5) лавати пояснення, пок€Lзання з приводу пiдозри, в будь-який момент
вiдмовитися iх давати;
6) вимагати перевiрки обЦрунтованостi затримання;
7) у разi затримання або застосуваннrI запобiжного заходу у виглядi
тримання пiд вартою - на негайне повiдомлення членiв ciM'i, близьких родичiв
чи iнших осiб про затримання i мiсце свого перебування згiдно з положеннями
cTaTTi 213 цього Кодексу;
8) збирати i подавати слiдчому, прокурору, слiдчому суллi док€lзи;
9) брати участь у проведеннi процесу€lльних дiй;
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протоколу;
11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технiчнi засоби
при проведеннi процесуaльних дiй, в яких BiH бере rIасть. Слiдчий, прокурор,
слiдчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технiчних засобiв
при проведеннi окремоi процесуальноi дii чи на певнiй стадii кримiнального
провадження з метою нерозголошення вiдомостей, якi мiстять таемницю, що
охороняеться законом, чи стосуються iнтимного життя особи, про що
виноситься (постановляеться) вмотивована постанова (ухвала);
|2) з€uIвJuIти клопотання про проведення процесуzlльних дiй, про
забезпечення безпеки щодо себе, членiв своеi ciM'i, близьких родичiв, майна,
житла тощо;
13) заявляти вiдводи;

14) ознайомлюватися з матерiалами досудового розслiдування в порядку,

передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати вiдкриття матерiалiв
згiдно зi статтею 290 цього Кодексу;
письмовi
15) одержувати копii процесуztльних документiв
повiдомлення;
16) оскаржувати рiшення, дii та бездiяльнiсть слiдчого, прокурора,
слiдчого суддi в порядку, передбаченому цим Кодексом;
17) вимагати вiдшкодування шкоди, завданоi незаконними рiшеннямИ,
дiями чи бездiяльнiстю органу, rцо здiйснюе оперативно-розшукоВУ дiЯльнiСтЬ,
досудове розслiдування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному
законом, а також вiдновлення репутацii, якщо пiдозра не пiдтвердилися;
18) користуватися рiдною мовою, отримувати копii процесуалЬНих
документiв рiдною або iншою мовою, якою BiH володiе, та в разi необхiдностi
користуватися послугами перекJIадача за рахунок держави.
Пiдозрюваний, який е iноземцем i тримасться пiд вартою, мае право на
представником дипломатичноi чи консульськоi установи свОеТ
зустрiч
держави, яку йому зобов'язана забезпечити адмiнiстрацiя мiсця ув'язнення.
Пiдозрюваний мае також iншi процесуальнi права передбаченi циМ
кодексом. Пiдозрюваному вручаеться пам'ятка про його процесуальнi права Та
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<Про пiдозру MeHi повiдомлено, повiдомлення про ПtЩозру вручено, права
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повiдомлення про пiдозру вручив, права пiдозрюваного оголосив i
роз'яснив.

