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Заява
про вчинення злочину
22 січня 2021 року між мною, адвокатом Августіновим Олександром Михайловичем та Дім
Амором (президент асоціації акторів Ізраїлю), 02 ***** року народження, було укладено договір про
надання правової допомоги.
Під час надання правової допомоги з’ясувалось, що Дім Амор володіє інформацією щодо
скоєння правопорушення, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого
ст.ст. 109, 110 Кримінального кодексу України (далі – КК України), а саме дії, спрямовані на
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 109, 110 КК
України варто зазначити наступне.
У березні 2014 року російські збройні сили і сепаратисти РФ вторглися на територію України,
а саме в будівлі центрального уряду, військові бази і т.д. РФ змусила місцеву владу провести
референдум про приєднання до Росії.
18 березня 2014 Кремль офіційно анексував Крим. Велика частина міжнародної спільноти
(крім Зімбабве, Сирії, Нікарагуа, Судану, Вірменії, Північної Кореї і Болівії) не визнає анексію і
вважає Крим територією України.
У відповідь на анексію Захід на чолі з США і Євросоюзом ввів економічні санкції проти Росії.
Резолюція 68/262 Генеральної Асамблеї ООН була прийнята 27 березня 2014 року.
Дана сесія ООН була скликана спеціально для обговорення питання про військове захоплення
Росією частини території України (Автономна республіка Крим і місто Севастополь). Відвідування
Криму є кримінальним злочином.

В Україні забороняється в'їзд до Криму без дозволу Міністерства внутрішніх справ України та
Служби безпеки України. Україна забороняє громадянам РФ виступати і брати участь в фестивалях в
Криму, заборона поширюється і на туризм (без узгодження з МВС України).
В Україні офіційно було прийнято перелік осіб, які створюють загрозу національній
безпеці України.
Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України — список осіб, які створюють
загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі
звернень СБУ, РНБО чи Нацради ТБ та радіо.
Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.
Крім того, до Верховної Ради України було внесено і 5 жовтня 2017 року проголосувало
законопроект № 6682 про гастрольні заходи в Україні (про особливості організації та проведення
гастрольних заходів в Україні з участю громадян країни-агресора), згідно з яким виконавці з
Російської Федерації зможуть гастролювати в Україні тільки після узгодження своїх гастролей з
СБУ. Законом, зокрема, передбачено: «забороняється проведення гастрольного заходу, учасником
якого є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці,
оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування
державної політики у сферах культури і мистецтв».
У Дім Амор є список артистів, а також акторів естради, які вже порушили закони України і
міжнародне право щодо відвідування Криму, а саме: Олег Газманов, Григорій Лепс, Дима Білан,
Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Ольга Бузова, Денис Майданів, Микола Расторгуєв, Олександр
Буйнов, Віка Циганова, Стас Костюшкін, Анна Семенович, Валерія - а саме Алла Юріївна
Перфілова, Ксенія Бородіна, Сергій Безруков, Сергій Лазарєв, Крістіна Орбакайте, Сергій Пєнкін
Слава - а саме Анастасія Володимирівна Сланевська, Стас Пєха, Юлія Савічева, Микола Басков,
Дмитро Дюжев, Леонід Агутін, Лариса Долина, Поліна Гагаріна, Марат Башаров, Глюкоза - а саме
Наталія Іллівна Чистякова-Іонова, Олег Мітяєв.
Крім того, є список акторів і акторів естради, які в 2021 році планують вперше відвідати
окуповану територію Криму, а саме: Пелагея - а саме Поліна Сергіївна Смирнова, дата виступу 12
серпня 2021; Андрій Смелов; Ірина Медведєва; Артур Ераносов; Андрій Пиріг - дата виступ 24
березня 2021; Сергій Селін; Євген Александров; Тетяна Полонська Ніка Козоровіцкая дата виступ
23 березня 2021; Юрій Гальцев; Олексин Олександр; Зубов Ілля; Павличенко Володимир; Борисов
Дмитро - дата виступ 23 березня 2021; Світлана Ходченкова; Олександр Устюгов; Анна Уколова;
Костянтин Юшкевич - дата виступ 17 червня 2021; Ірина Муравйова; Сергій Никоненко; Борис
Шувалов Сергій Кемпо; Станіславського Володимир Фекленко; Григорій Южаков; Анна Воропаєва;
Поліна Куценко; Светлана Чілей - дата виступ 2 квітня 2021; Сергій Шакуров; Данило
Співаковський; Ігор Угольников; Катерина Волкова - дата виступу 22 лютого 2021.
У зв’язку з цим, вищеперерахованими особами було порушено законодавство України
та вчинено правопорушення, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення,
передбаченого ст.ст. 109, 110 Кримінального кодексу України.
Стаття 17 Конституції України передбачає, захист суверенітету і територіальної цілісності
України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями
держави, справою всього Українського народу.
Стаття 36 Конституції України передбачає, громадяни України мають право на свободу
об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод

та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком
обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку,
охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про Службу безпеки України», на Службу безпеки України
покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету,
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної
діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також
забезпечення охорони державної таємниці.
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та
розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної
діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють
загрозу життєво важливим інтересам України.
Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про Службу безпеки України», Служба безпеки України
відповідно до своїх основних завдань зобов'язана: здійснювати заходи контррозвідувального
забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а також
заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та
зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном; виявляти, припиняти та
розкривати кримінальні правопорушення, розслідування яких віднесено законодавством до
компетенції Служби безпеки України, проводити їх досудове розслідування; розшукувати осіб, які
переховуються у зв'язку із вчиненням зазначених кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України Слідчі органів безпеки здійснюють досудове
розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1,
258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Додатково повідомляємо, що про дані обставини додатково буде повідомлено та надіслано
копію заяви в посольство Ізраїлю в Україні.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215, 216 КПК України,
ПРОШУ:
Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину, передбаченого
ст.ст. 109, 110 Кримінального кодексу України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
Розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі
2.
досудового слідства у зв’язку із вчиненням дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого
ст.ст. 109, 110 Кримінального кодексу України.
Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про початок
3.
кримінального провадження та закінчення досудового розслідування злочину, передбаченого ст.ст.
109, 110 Кримінального кодексу України.
1.

Зі статтями 383 “Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину”, 384
“Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу” Кримінального кодексу України,
ознайомлений.
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