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ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру
м. Київ

« / / » червня 2022 року

Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного
слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції Михайлова
Галина Ігорівна, розглянувши матеріали досудового розслідування
кримінального провадження № 42022000000000379, відомості про яке внесені
16.03.2022, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 109, ч. 2 ст. 442
КК України, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276- 278 КПК України, ПОВІДОМИВ:
Кузнєцова-Красовського
Антона
Вячеславовича,
18.07.1975
р.н.,
уродженця м. Подольськ Московської
області
Російської
Федерації,
зареєстрованого та проживаючого за
адресою: Російська Федерація, м. Москва,
вул. 3-я Паркова, буд. 26/2, кв. 94,
громадянина Російської Федерації,
про те, що він підозрюється у вчиненні наступних кримінальних
правопорушень, а саме:
-публічних закликах до насильницького повалення конституційного
ладу, а також розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій,
із використанням засобів масової інформації, тобто у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. З ст. 109 КК України;
- публічних закликах до геноциду, а також виготовленні матеріалів із
закликами до геноциду з метою їх розповсюдження та розповсюдженні таких
матеріалів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 442 КК України.
Фактичні обставини кримінальних правопорушень,
у вчиненні яких підозрюється Кузнєцов-Красовський А.В.

Відповідно до ст. 2 Конституції України, Україна є унітарною державою.
Територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Земля, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального
шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності
Українського народу.
Згідно зі ст. 5 Конституції України, Україна є республікою. Носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює
владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами
або посадовими особами.
Конституційний лад включає в себе встановлені Конституцією України
засади життєдіяльності суспільства, держави і людини. Зокрема, його
складовими є суверенітет держави, форма правління, державний устрій та
державний режим.
Згідно ч. 1 ст. 6 Конституції України, державна влада в Україні,
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Згідно зі ст. 38 Конституції України, громадяни мають право брати
участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
Стаття 69 Конституції України визначає, що народне волевиявлення
здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої
демократії.
Рішення щодо зміни конституційного ладу приймаються лише шляхом
проведення всеукраїнського референдуму. Саме шляхом проведення
всеукраїнського референдуму, можуть бути внесені зміни в розділи І, III, XIII
Конституції України, зміст яких становить і визначає сутність
конституційного ладу в Україні.
У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не
пізніше початку січня 2022 року у громадянина Російської Федерації
Кузнєцова-Красовського Антона В’ячеславовича, директора російського
телеканалу «ЯТ», який використовує журналістський псевдонім Красовський
Антон В’ячеславович, виник злочинний умисел, спрямований на здійснення
публічних закликів до повалення конституційного ладу України та
подальшого розповсюдження таких закликів із використанням засобів масової
інформації.
Так, громадянин Російської Федерації Кузнєцов-Красовський А.В.,
будучи негативно налаштованим до існування України як суверенної та
незалежної держави, упродовж січня-березня 2022 року, діючи умисно, із
використанням всесвітньої інформаційної системи загального доступу
Інтернет, а також ефіру телемовлення російського телеканалу «ЯТ», інших
електронних засобів масової інформації та соціально-орієнтованих мереж,

здійснював публічні висловлювання, які мають ознаки публічних закликів до
насильницького повалення конституційного ладу.
Окрім
того,
громадянин
Російської
Федерації
КузнєцовКрасовський А.В. здійснював публічні заклики до насильницького повалення
конституційного ладу, будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію
вищевказаного телеканалу, достеменно розуміючи, що його категоричні
висловлювання, зафіксовані у публікаціях та відеозаписах, доступні
необмеженій кількості осіб та можуть вплинути на формування негативної
масової думки щодо України.
З метою реалізації свого злочинного умислу, КузнєцовКрасовський А.В. у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не
пізніше 29.03.2022, перебуваючи у невстановленому
досудовим
розслідуванням місці, використовуючи під’єднаний до всесвітньої мережі
Інтернет технічний пристрій, здійснив онлайн-трансляцію на офіційному
ютуб-каналі телеканалу «RT», на безкоштовному загально поширюваному
відеохостингу «YouTube», в ході якої негативним чином висловлювався
стосовно існування України як самостійної та суверенної держави та
пропагував ідею ліквідації незалежності та повалення конституційного ладу в
Україні. Також під час вказаної промови Кузнєцов-Красовський А.В.,
здійснюючи публічні заклики, налаштовує російську аудиторію проти
українців і переконує у доцільності вирішення суперечностей між Росією та
Україною із застосуванням насилля, а також у доцільності повалення чинного
в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності.
У подальшому відеозапис, що має назву «Сука этой страны не должно
быть!», в якому міститься уривок вищевказаної онлайн-трансляції із
висловлюваннями
Кузнєцова-Красовського
А.В.
щодо
повалення
конституційного ладу в Україні, було опубліковано на безкоштовному
загально поширюваному відеохостингу «YouTube» у всесвітній мережі
Інтернет, де вказаний відеозапис могла вільно та безоплатно переглянути
необмежена кількість осіб.
Вказані умисні дії Кузнєцова-Красовського А.В. забезпечили
безперешкодне розповсюдження відеоматеріалів із його закликами до
насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади
серед необмеженої кількості осіб на території держав, де є доступ до
всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової
лінгвістичної експертизи у висловлюваннях Кузнєцова-Красовського А.В., які
вказані у вищевказаному відеозаписі, містяться висловлювання у формі
публічних закликів до ліквідації незалежної української держави та повалення
чинного в Україні конституційного ладу.
Таким чином, громадянин Російської Федерації КузнєцовКрасовський А.В. підозрюється у вчиненні публічних закликів до
насильницького
повалення
конституційного
ладу,
а
також
розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, із

використанням засобів масової інформації, тобто у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 109 КК України.
Окрім того, згідно ст. 1 Конвенції про недопущення геноциду та
покарання за нього, сторони підтверджують, що геноцид незалежно від того,
вчиняється він в мирний чи військовий час, є злочином, який порушує норми
міжнародного права і проти якого вони зобов’язуються вживати заходи
попередження і карати за його вчинення.
Відповідно до п. С ст. З вказаної Конвенції, покаранню підлягає прямі та
публічні заклики до геноциду.
Згідно п. b ст. 1 Конвенції про незастосування строків давності до
воєнних злочинів і злочинів проти людства, жодні строки давності не
застосовуються до злочинів геноциду, визначених у Конвенції 1948 року про
недопущення геноциду та покарання за нього.
Як зазначено у ч. 1 ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права право на життя є невід'ємне право кожної людини. Це право
охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
Відповідно до ст. З Конституції України, людина, її життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.
У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не
пізніше початку квітня 2022 року, у громадянина Російської Федерації
Кузнєцова-Красовського А.В., який використовує журналістський псевдонім
Красовський Антон Вячеславович, виник злочинний умисел, спрямований на
здійснення публічних закликів до геноциду українського народу,
виготовлення матеріалів з такими закликами, з метою їх подальшого
розповсюдження, а також розповсюдження таких матеріалів.
Досудовим
розслідуванням
встановлено,
що
КузнєцовКрасовський А.В. діючи умисно, усвідомлюючи злочинність своїх дій,
написав публікацію «Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки.
Собраться. Перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там
вырос, со знанием дела говорю. Мочите! Давайте! Хватит!», в якій публічно
закликав до вчинення геноциду українського народу шляхом позбавлення
життя та фізичного знищення його представників.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а також для як
найшвидшого розповсюдження виготовленого ним матеріалу із закликами до
геноциду українського народу, Кузнєцов-Красовський А.В. о 00 год. 35 хв.
15.04.2022, усвідомлюючи, що зі змістом матеріалів, які він розповсюджує,
може ознайомитися необмежена кількість осіб, перебуваючи у
невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи
під’єднаний до всесвітньої мережі Інтернет технічний пристрій розмістив
вищевказану
публікацію
у
особистому
телеграм-каналі
«Антон
Вячеславович» у популярній серед росіян та російськомовних громадян інших
країн соціально-орієнтованій мережі «Telegram» за гіперпосиланням
https://t.me/krasovkin/9128 у всесвітній мережі Інтернет. На момент складення

повідомлення Кузнєцову-Красовському А.В. про підозру вищевказану
публікацію переглянуло 110,7 тис. осіб.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової
лінгвістичної експертизи у вищевказаній публікації містяться публічні
заклики до геноциду українського народу шляхом позбавлення життя та
фізичного знищення його представників.
Таким чином, Кузнєцов-Красовський А.В. підозрюється у
публічних закликах до геноциду, а також виготовленні матеріалів із
закликами до геноциду з метою їх розповсюдження та розповсюдження
таких матеріалів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 442 КК України.

Слідчий 4 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управліні
старший лейтенант юстиції
«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор першого відділу процесуального
керівництва досудовим розслідуванням та
підтримання публічного обвинувачення
управління процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтриманням
публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням
законів органами безпеки,
Офісу Генерального прокурора
«/V»

2022 року

Одночасно, у відповідності до вимог ст.ст. 42, 277 КПК України
роз’яснено, що підозрюваний має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його
підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим
Кодексом, а також отримати їх роз’яснення;
3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту
з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також
після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й
тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних
дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження;
на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках,
передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної
правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату;
4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, або у будь-який
момент відмовитися відповідати на запитання;
5) давати пояснення, показання з приводу підозри, в будь-який момент
відмовитися їх давати;
6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім’ї, близьких родичів
чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями
статті 213 цього Кодексу;
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати
свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться
до протоколу;
11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби
при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор,
слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів
при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального
провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що
охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що
виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про
забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім’ї, близьких родичів, майна,
житла тощо;
13) заявляти відводи;
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в
порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття
матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові
повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора,
слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку,
визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не
підтвердилися;
18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних
документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності
користуватися послугами перекладача за рахунок держави.
Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на
зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї
держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.
Підозрюваний має також інші процесуальні права передбачені цим
кодексом. Підозрюваному вручається пам’ятка про його процесуальні права
та обов’язки одночасно з їх повідомленням, особою, яка здійснює таке
повідомлення.
Підозрюваний /____________ / __________________________
«__» год. «___ » хвилин «__ » __________ 2022 року
Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права
підозрюваного оголошені та роз’яснені.
Підозрюваний /____________ / ___________________________
«__» год. «___ » хвилин «__ » __________ 2022 року
Захисник:

_____________________________
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