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МІСТО Кривий Ріг травня 2022 року
Дніпропетровської області

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітан 
юстиції , розглянувши матеріали кримінального
провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12022230000000130 від 27.02.2022 та встановивши наявність достатніх 
доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, відповідно до ст. сг. 36, 42, 276 -  278 
КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Маркову Дмитру Олександровичу,
19.09.1976 року народження, уродженцю 
м. Краснодон Луганської області 
громадянину Російської Федерації, 
зареєстрованого та проживаючого за 
адресою: РФ, Ростовська область,
м. Каменськ-Шахгинськ. вул. Радянська, 
буд. 42, кв. 106,

про те, що він підозрюється у порушенні законів і звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 438 КК України.

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй,
підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію
Об’єднаних Націй (далі -  ООН).

До складу ООН входять Україна, Російська Федерація (далі РФ) та ще 
49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН, усі Члени вказаної 
організації утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або 
її застосування, як проти територіальної недоторканності або політичної 
незалежності будь-якої держави, гак і будь-яким іншим чином, несумісним із 
Цілями Об’єднаних Націй.
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Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 09 грудня 
1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи 
держав та резолюціями: № 2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить 
Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про 
захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, 
що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються 
дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; 
№ 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення 
міжнародної безпеки, та № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить 
Визначення агресії, -  установлено, що жодна з держав не має права здійснювати 
інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні 
та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами 
закріплено обов’язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної 
діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки 
сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, 
фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію 
іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX) серед іншого визначено, що ознаками 
агресії є застосування збройної сили державою проти суверенітету, 
територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави, 
застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, 
кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави 
або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, яка 
є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із 
застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або 
застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні 

сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території 

іншої держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов, 
передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій 
території після припинення дії угоди;

- дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в 
розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для 
здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, 
іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної 
сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це є 
рівносильним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 року (далі — Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської
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Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як 
верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах 
її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих 
кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і РФ.
Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з 

приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 
05 грудня 1994 року РФ, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 
Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні своє зобов’язання 
згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в 
Європі від 01 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі 
кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її 
використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності 
України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, 
крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до 
Договору між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський 
державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований РФ
22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим (далі -  АР Крим), 
м. Севастополя, Донецької і Луганської областей відноситься до території 
України.

Статтями 1 -  2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і 
незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет 
України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є 
цілісною і недоторканною.

Статтею 73 Конституції України закріплено, що виключно всеукраїнським 
референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Упродовж 2013 року у зв’язку з демократичними процесами, які 
відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з 
числа керівництва Збройних Сил Російської Федерації (далі -  ЗС РФ), досудове 
розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних 
провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, 
спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності Україні!, 
зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку 
України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, які були розцінені представниками влади і ЗС РФ як 
безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що 
сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить 
контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці 
України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення 
критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої
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денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на 
території України -  в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочимиу мету співучасники з числа представників влади та ЗС РФ 
вирішили досягги шляхом розв’язання та ведення агресивної війни проти 
України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців 
ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території 
АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану 
інших осіб, у тому числі громадян України та РФ, створення і фінансування не 
передбачених законом збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до 
порушення суверенітету і територіальної цілісності України, незаконної зміни 
меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних 
збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ 
службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі -  
ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом 
представників влади та службових осіб ЗС РФ, досудове розслідування та 
судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, 
розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення військово- 
політичних цілей РФ, які, на думку співучасників, були прямо пов’язані з 
необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя 
та південно-східних регіонів України та, поряд із застосуванням політичних, 
дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання 
протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для 
організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення 
територіальної цілісності України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше 
військово-стратегічне значення для представників влади та ЗС РФ серед інших 
територій України, які були об’єктом їх злочинного посягання, а також те, що на 
вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської 
Федерації (далі -  ЧФ РФ), це сприяло найбільш прихованому використанню 
регулярних військ ЗС РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому 
ведення гібридної війни проти України співучасники злочинного плану 
вирішили розпочати на території півострова Крим.

Для ефективної реалізації плану вирішено залучити військовослужбовців 
ЗС РФ, співробітників інших силових відомств РФ, представників влади, інших 
громадян РФ та України. Крім того, з цією ж метою, представниками влади РФ 
створено та озброєно іррегулярні незаконні збройні формування, озброєні банди 
та групи найманців, якими керували офіцери спецслужб і ЗС РФ.

І ак, починаючи з 20 лютого 2014 року для реалізації вищезазначеного 
умислу, з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і 
ключових об єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення 
військової окупації та подальшої анексії РФ території АР Крим і 
м. Севастополя, на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і 
м. Севастополь, здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним 
транспортом окремих підрозділів ЗС РФ.
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У подальшому військовослужбовцями ЗС РФ здійснено захоплення 
будівель центральних органів влади АР Крим та встановлено контроль над 
їхньою діяльністю з метою забезпечення прийняття вигідних та необхідних для 
РФ рішень. Крім того здійснено блокування автошляхів, захоплення аеропортів 
та транспортних підприємств, військових частин ЗС України, пошкодження та 
знищення військового майна, що має важливе оборонне значення для України.

Відтак всупереч міжнародному правопорядку, з нехтуванням державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, починаючи з 20 лютого 
2014 року, представниками влади РФ і службовими особами ЗС РФ розпочато 
збройне вторгнення регулярних військ РФ на територію України з метою зміни 
меж території та державного кордону України, на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, та військової окупації території АР Крим 
і м. Севастополя.

Виконання вищевказаних дій надало можливість представникам влади та 
службовим особам із числа керівництва ЗС РФ забезпечити військову окупацію 
території АР Крим та м. Севастополя, проведення диверсій, блокування 
військових частин, установ та органів військового управління ЗС України та 
інших військових формувань, державних органів та органів місцевого 
самоврядування, ведення підривної діяльності, організацію проведення на 
території АР Крим та м. Севастополя 16 березня 2014 року незаконного 
сепаратистського референдуму, спрямованого на порушення територіальної 
цілісності України, проголошення так званої «Республіки Крим» суверенною 
державою та подальше звернення нелегітимного парламенту АР Крим до 
Російської Федерації із пропозицією про прийняття «Республіки Крим» до 
складу РФ як нового суб’єкта федерації.

Таким чином представниками влади РФ здійснена окупація частини 
території України -  Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та спроба 
легітимізувати указані дії.

В тимчасово окупованих АР Крим і м. Севастополі під виглядом органів 
державної влади створені окупаційні адміністрації Російської Федерації, які 
забезпечують подальшу окупацію та здійснюють управління указаними 
територіями на місцевому рівні.

Після збройного захоплення та тимчасової окупації Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Державне агентство з водних 
ресурсів України позбавлено в повному обсязі здійснювати експлуатацію 
Північно-Кримського каналу, згідно з проектним режимом.

Зокрема, на Управління Північно-Кримського каналу покладені 
повноваження щодо експлуатації державних меліоративних систем, 
використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а 
також забезпечення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах.

У зв’язку з прийняттям рішення «Президії «Державної ради Республіки
Крим» від 02.04.2014 № 1899-6/14 «Про націоналізацію підприємств, організацій
та майна сфери управління Державного агентства водних ресурсів України,
розташованих на території Республіки Крим», була порушена цілісність
управління процесом експлуатації Північно-Кримського каналу як цілісного 
гідротехнічного комплексу.
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Згідно підпункту 4 пункту 3 постанови Верховної Ради України «Про 
додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» від 
06.05.2014 № 1238-УИ, ухвалено рішення щодо забезпечення в повному обсязі 
потреб у водних ресурсах Херсонської області в зоні дії Північно-Кримського 
каналу. Забезпечення виконання зазначеної постанови Верховної Ради України 
було здійснено завдяки тимчасовій дамбі на 91-му км Північно-Кримського 
каналу, будівництво якої було завершено у травні 2014 року.

Крім того, з метою забезпечення безперебійної подачі води по Північно- 
Кримському каналу для виконання потреб Херсонської області та на виконання 
пункту 3 Протоколу наради від 28.03.2014 під головуванням Віце-прем’єр- 
міністра України -  Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України Гройсмана В.Б. та листа Верховної Ради 
України від 12.03.2015 № 04-13/9-654, з 2015 року ведеться будівництва 
капітальної підпірної споруди у руслі каналу на межі Херсонської області та АР 
Крим (107-ий км Північно-Кримського каналу). Станом на лютий 2022 року 
вказана гідротехнічна споруда перебувала в процесі будівництва.

Отже, з травня 2014 року по 24 лютого 2022 вода з Каховського 
водосховища до тимчасово окупованої території АР Крим через Північно- 
Кримський канал не постачалася.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 83 від 04.03.2015 
«Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне 
значення для економіки і безпеки держави» - Управління Північно-Кримського 
каналу віднесено до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки 
і безпеки держави у агропромисловому комплексі.

У подальшому, з листопада 2021 року представники влади та ЗС РФ, з 
метою підготовки до повномасштабного нападу на Україну, організували 
перекидання підрозділів ЗС та інших військових формувань РФ до кордонів 
України, що пояснювалося запланованими спільними російсько-білоруськими 
навчаннями «Союзна рішучість-2022», які розпочалися 10 лютого 2022 року.

Станом на 8 лютого 2022 року вздовж усього кордону з Україною з боку РФ, 
Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України зосереджено 
140 тис. військових РФ, включаючи повітряний та морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації збройного конфлікту і здійснення 
спроби виправдання своєї агресії перед громадянами Російської Федерації та 
світовою спільнотою, представниками влади та ЗС РФ розроблено окремий план, 
який передбачав вчинення дій, спрямованих на введення в оману і залякування 
громадян РФ та мешканців тимчасово окупованих територій України, а також 
вчинення провокацій, які полягали у імітації нападів і вогневих ударів, вчинених 
нібито підрозділами ЗС України по території РФ та тимчасово окупованим 
територіям України.

Одночасно із зазначеним передбачалося визнання керівництвом РФ 
«Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки» 
незалежними державами та отримання від них звернення з запитом про надання 
військової підтримки, яка викликана нібито агресією Збройних Сил України.

На виконання зазначених намірів, 15 лютого 2022 року Державна дума 
Російської Федерації звернулася до Президента Російської Федерації з



проханням визнати незалежність «самопроголошених Донецької та Луганської 
народних республік».

18 лютого 2022 року керівниками російських окупаційних адміністрацій на 
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 
повідомлено про проведення евакуації місцевого населення тимчасово 
окупованих територій України до Ростовської області, що пояснювалося 
вигаданими застереженнями про те, що Збройні Сили України мають намір 
атакувати тимчасово окуповані території та здійснити їх силове повернення під 
контроль України.

19 лютого 2022 року вказаними особами було оголошено так звану загальну 
мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей.

21 лютого 2022 року керівники російських окупаційних адміністрацій на 
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися 
до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так 
званих «Донецької та Луганської народних республік».

В цей же день, Президентом Російської Федерації скликано позачергове 
засідання Ради безпеки Російської Федерації, де обговорено питання щодо 
доцільності визнання незалежності «Донецької та Луганської народних 
республік».

Службові особи з числа вищого керівництва РФ, які входять до складу Ради 
безпеки РФ, публічно підтримали звернення Державної думи РФ та заявили про 
необхідність визнання Президентом РФ незалежності «Донецької народної 
республіки» та «Луганської народної республіки».

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації підписав з 
керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих 
територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, 
співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані Державною 
думою та Радою Федерації РФ.

В цей же день Президент Російської Федерацію, реалізуючи злочинний 
план, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив 
до Ради Федерації РФ звернення про використання Збройних Сил РФ за межами 
РФ, яке було задоволено.

23 лютого 2022 року керівники російських окупаційних адміністрацій на 
тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися 
до Президента Російської Федерації з проханням надати допомогу у відбитті 
надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так 
званих «Донецької та Луганської народних республік».

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив 
про своє рішення почати військову операцію в Україні.

Цього ж дня Збройними Силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і 
ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим 
штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових 
формувань РФ здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної 
держави Україна.
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У період з 5 години 24 лютого 2022 року до теперішнього часу (включно) 
підрозділи ЗС та інших військових формувань РФ здійснюють спроби окупації 
українських міст, які супроводжуються бойовим застосуванням авіації, 
артилерійськими та ракетними ударами, а також застосуванням броньованої 
техніки та іншого озброєння. При цьому вогневі удари здійснюються по 
об’єктам, які захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Зазначені дії 
призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей, у тому числі дітей, 
отримання ними тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та заподіяння 
матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури.

У зв’язку зі збройним конфліктом Російської Федерації проти України, на 
підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом 
Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 
05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на ЗО діб. Вказаний Указ 
затверджено Законом України 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно вимог IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі від 
18.10.1907 (далі -  IV Конвенція), що набрала чинності для України 24.08.1991 на 
підставі ст. 7 Закону України «Про правонаступництво України», а саме ст. 23 
Додатку до неї, визначено заборону знищувати або захоплювати власність 
ворога, крім випадків, коли таке знищення або захоплення настійно вимагається 
військовою необхідністю.

Статтею 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 
серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів (Протокол І), від 8 червня 1977 року (ратифікований із заявою Указом 
Президії Верховної Ради УРСР N 7960-ХІ (7960-11) від 18.08.89) визначено, що 
цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом нападу або репресалій. Цивільними 
об'єктами є всі ті об'єкти, які не є
воєнними об'єктами, як вони визначені в пункті 2.

Пункт 2 вищезазначеної статті передбачає, що напади повинні суворо 
обмежуватися військовими об'єктами. Військовими об’єктами є ті, які через свій 
характер, розміщення, призначення або використання вносять ефективний вклад 
у воєнні дії і повне або часткове руйнування, захоплення чи нейтралізація яких 
за існуючих у даний момент обставин дає явну воєнну перевагу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року 
військовослужбовцями ЗС РФ здійснено захоплення всіх гідротехнічних споруд 
Північно-Кримського каналу.

Північно-Кримський канал це іригаційна споруда, яка 
є однією з найбільших іригаційних споруд колишнього СРСР. Бере 
В°ДИ в річці Дніпро (Каховське водосховище).Основною 
метою використання Північно-Кримського каналу є перекидання 
зарегульованого стоку Дніпра в посушливі степові райони 
Херсонської області з метою зрошування сільгоспугідь, 
а гакож водопостачання Сімферополя, Севастополя, Судака, Феодосії та 
Керченського півострова, яке з 2014 року припинено.

Від Північно-Кримського каналу відходить Краснознам’янський канал, 
який забезпечує водопостачання до південної частини Херсонської області,
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включаючи прибережну частину Чорного моря, зокрема Скадовського району 
Херсонської області. Крім того, з Північно-Кримського каналу одержує 
живлення Чаплинська зрошувальна система Херсонської області.

У подальшому, цього ж дня, командир 11-ої окремої гвардійської 
інженерної Кінгісеппскої Червонопрапорної ордену Олександра Невського 
бригади Південного військового округу ЗС РФ (в/ч 45767) (далі -  11-та ОІБр) 
гвардії полковник Марков Дмитро Олександрович, усвідомлюючи 
протиправність своїх дій, будучи обізнаним з правилами та звичаями ведення 
війни, знаючи що Північно-Кримський канал є цивільним інфраструктурним 
об’єктом, призначеним для забезпечення водою населення та 
сільгоспвиробників Херсонської області на виконання наказу невстановлених на 
даний час осіб з числа військово-політичного керівництва РФ, віддав 
невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам з числа 
підпорядкованих йому військовослужбовців 11-та ОІБр наказ про підрив шлюзів 
гідровузла Головної водозабірної споруди Північно-Кримського каналу та 
перегороджуючої споруди (ПС-1) на 78 км Північно-Кримського каналу, яка 
слугувала для підтримання рівнів води у Краснознам’янському каналі, що 
з’єднується з Північно-Кримським каналом.

Після цього, невстановлені на даний час військовослужбовці 11-ої ОІБр, 
виконуючи наказ командира бригади полковника Маркова Д.О., приблизно об
11 год. 00 хв. 24.02.2022, зосередженими зарядами здійснили підрив шлюзів 
гідровузла Головної водозабірної споруди та перегороджувальної споруди (ПС- 
1) на 78-му км Північно-Кримського каналу.

Крім того, 26.02.2022 невстановленими на даний час особами з числа 
військовослужбовців ЗС РФ на виконання наказу невстановлених осіб з числа 
військово-політичного керівництва РФ зосередженими зарядами здійснено 
підрив тимчасової (земляної) споруди на 91-му км Північно-Кримського каналу.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022 
невстановленими на даний час особами з числа військовослужбовців ЗС РФ на 
виконання наказу невстановлених осіб з числа військово-політичного 
керівництва РФ здійснено пошкодження механічним шляхом секторних затворів 
на капітальній (бетонній) дамбі на 107-му км Північно-Кримського каналу.

З огляду на вищезазначене, внаслідок протиправних дій Маркова Д.О., 
інших невстановлених на даний час осіб з числа військовослужбовців ЗС РФ та 
військово-політичного керівництва РФ, які порушують закони та звичаї війни 
згідно IV Конвенції та Додаткового протоколу Женевської Конвенції (Протокол 
І), здійснено захоплення цивільного інфраструктурного об’єкта - гідротехнічних 
споруд Північно-Кримського каналу, а також їх руйнування шляхом підриву на 
78-му, 91-му кілометрах та механічного пошкодження 107-му кілометрі,
в результаті чого забезпечено противоправне постачання води з Каховського 
водосховища до тимчасово окупованої території АР Крим через Північно- 
Кримський канал, що перешкоджає функціонуванню зрошувальних систем та 
аграрного сектору на території Херсонської області.

Так, унаслідок пошкодження споруд каналу неможливе здійснення 
проектної потужності водопостачання до території Скадовського



(територія колишнього Голопристанського та Скадовського районів) та 
Каховського районів Херсонської області, що негативно впливає на 
вирощування сільськогосподарських культур та на врожайність в 2022 році, 
у зв'язку із неможливістю достатнього зрошування земель 
сільськогосподарського призначення на вказаних територіях.

Одночасно, відповідно до висновку експерта від 21.04.2022 № С Е-19/109- 
22/3043-ЕЛ за результатами судової інженерно-екологічної експертизи розмір 
екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю) заподіяний внаслідок 
незаконного використання водних ресурсів, а саме гідроспоруди Північно- 
Кримського каналу, при його використанні 43 доби становить 
1 403 045 280 грн.

Крім того, унаслідок пошкодження об’єктів Північно-Кримського каналу 
спричинено матеріальні збитки державі в особі Управління Північно- 
Кримського каналу на суму 134 070 000 грн.

Таким чином, Марков Дмитро Олександрович, своїми умисними 
діями, які виразилися порушенні законів і звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України, у вигляді захоплення та нападу на об’єкт цивільної 
інфраструктури, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Херсонській області 
капітан юстиції ^ ^

ПОГОДЖУЮ

Прокурор, який здійснює процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням 
у кримінальному провадженні 
прокурор відділу Херсонської 
обласної прокуратури

І М м и р  _  ...........
Про підозру мені повідомлено, суть підозри мені зрозуміла, права 

підозрюваного оголошені та роз’яснені.

Лекса НАЙДЬОНОВ

« » год. « » хвилин « » травня 2022 року.

Підозрюваний
(підпис, ініціали, пріїоищо)



ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права та обов’язки підозрюваного 
Маркова Дмитра Олександровича, 19.09.1976 р.н.

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не 
може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити уповноважені на 

те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий 
запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з 
моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 
мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту 
затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів 

заарештованого чи затриманого.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права 
і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, 
ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги 
при вирішенні справ у судах та інших державних органах в У країні діє адвокатура.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а 

також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і 

моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
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Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення 
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком 

обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину 

Стаття 10. Права та обов'язки затриманих.
Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, мають право:

- знати, в чому їх підозрюють;
- вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; про заявлену вимогу 
адміністрація місця тримання затриманих негайно повідомляє прокурора,
- оскаржити дії особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора, давати пояснення і
заявляти клопотання; ...........
- звертатися зі скаргами і заявами в державні органи, громадські організації і до служ ових
осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Положення;
- користуватися своїм одягом і взуттям, а також іншими необхідними предметами і речами, 
перелік яких визначається Правилами внутрішнього розпорядку в місцях тримання 
затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, зобов'язані додержувати вимог 
цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Закон України «Про попереднє ув’язнення»

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту 
Особи, взяті під варту, мають право:
- на захист відповідно до кримінально-процесуального законодавства,
- на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту 

затримання або взяття під варту, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та 
мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді, отримати в друкованому вигляді роз'яснення 
положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, цієї статті та інших прав 
затриманих або взятих під варту, встановлених законом, у тому числі права здійснювати 
захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання
або арешту (взяття під варту)

- особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до
прибуття захисника, знайомитися з правилами тримання під вартою;

- на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які 
мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою 
тривалість щоденної прогулянки встановлюється до двох годин;

- одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові перекази і
передачі;

- купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і 
предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та 
без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;

- користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що
стосуються кримінальної справи;

- користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними
іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та придбаними через 
торговельну мережу;

- відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися 
релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, 
виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений \ 
місцях попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб,
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- на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається залучення до 
участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних випадків;

- звертатись із скаргами, заявами та листами до державних органів і службових осіб 
у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком до трьох років.
Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати 

психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.
Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в зв'язку з провадженням в іншій справі, 
тримають відповідно до правил, установлених цим Законом. Одержання цими особами 
посилок і передач, а так само купівля ними продуктів харчування і предметів першої 
необхідності здійснюються в порядку, встановленому Виправно-трудовим кодексом України 
для виду режиму виправно-трудової колонії, призначеного їм Державним
департаментом України з питань виконання покарань.

Перелік продуктів харчування і предметів першої необхідності, які забороняється 
передавати особам, взятим під варту, встановлюється Державним департаментом України з 
питань виконання покарань. Міністерством оборони України за погодженням з Генеральною 
прокуратурою України.

Стаття 10. Обов’язки осіб, взятих під варту
Особи, взяті під варту, зобов’язані:
- додержуватися порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і 

виконувати законні вимоги адміністрації;
" Д°тРимУватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, 

постійно підтримувати чистоту в камері;
- бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж

собою;

• . не встУпати в суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх
гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов'язків;

- бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна місця
попереднього ув'язнення. майна місця

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний 
Підозрюваний, обвинувачений має право:

2І Г г ! ’ У ВЧИНЄННІ ЯК0Г0 ф ін а л ь н о г о  правопорушення його підозрюють-
2) бути чітко і своєчасно повідомленим псо свої “ щозрюють’

розяснення у разі необхідності; права, а також отримати їх
3) на першу вимогу мати захисника і побачення ч ним ™ тт

наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденпій°Г° ™ ПЄРЄД К° ЖНИМ 
присутність захисника під час допиту та інших конФ1денЩиність спілкування, на

захисника в будь-який момент кримінального провадженнТна о т о ї ^  "°СЛУГ
за рахунок держави у випадку відсутності коштів на ондату ; іи х  посдуг П°СЛУГ 3аХ"СНИКа

відмовитися в ід п ^ д а їи  на зштшнГ;В0ДУ проти “ього аб° У будь-який момент

їх давати;"^111 П0ЯСНЄЮ“ - П°КЩаН1Ш 3 підозри чи в будь-який момент відмовитися
6) вимагати перевірки обірунтованості затримання; 

інших о с і б б л и з ь к и х  родичів чи 

О , с -" ? аТИ ‘ п0дава™ слідчому, проктагсу. СЛІЛЧПМЧ, ............
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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 КПК України 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 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, та вимагати відкриття 

матеріалів;
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
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, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись 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 зустрічі з 
представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому 
зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов’язаний:
1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у 

призначений строк -  заздалегідь повідомити про це суд;
2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження;
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого 

судді, суду.
4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, 

необхідної для підготовки досудової доповіді.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з 
потерпілим і укласти угоду про примирення та укласти угоду з прокурором про визнання 
винуватості.

Права мені роз’яснені та зрозумілі. Пам’ятку про процесуальні права та обов’язки 
підозрюваного отримала.

Пам’ятку отримав:

Підозрюваний:____________2022 р о к у ______________ ___________  ________________

Слідчий в ОВС слідчого відділу 
УСБУ в Херсонській області 
капітан юстиції

Отсканировано с помощью БмлАЗсап


