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В додаток до № 27/3-436вих-22 від 18.04.2022 роз’яснюємо, що відповідно 
до ст. 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» його дія не 
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються 
спеціальним законом.

Запитувана Вами інформація стосується правовідносин, які витікають з 
кримінального процесуального законодавства. Процесуальні закони 
регламентують спеціальний порядок доступу (ознайомлення) до інформації, 
створеної (одержаної) у ході досудового , судового провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 Кримінального процесуального кодексу 
України відомості досудового розслідування у конкретних кримінальних 
провадженнях відносяться до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише 
з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони 
визнають можливим.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що 21.02.2022 Офісом 
Генерального прокурора до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 
відомості за фактом вчинення умисних дій з метою зміни меж території та 
державного кордону України на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В наведеному кримінальному провадженні 01.03.2022 повідомлено про 
підозру 9 членам Ради безпеки Російської Федерації у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Крім того, повідомлено про підозри 161 сенатору Ради Федерації 
Федеральних Зборів Російської Федерації.

Вказані особи, будучи представниками влади, прийняли участь у засіданні 
Ради Федерації, де підтримали ратифікацію Договору про дружбу, 
співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званою Донецької народною
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республікою та Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між 
РФ і так званою Луганською народною республікою, а також звернення 
Президента РФ про використання Збройних Сил РФ за межами Росії, і у такий 
спосіб вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону 
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які 
призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим 
представникам влади та Збройних Сил РФ у веденні агресивної війни, тобто 
вчинили злочини, передбачені ч. З ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Також, повідомлено про підозру Голові та 418 депутатам нижньої палати 
Федеральних зборів РФ, які у лютому 2022 року прийняли участь у засіданнях 
Державної Думи Федеральних Зборів РФ, де підтримали прийняття рішень, що 
посягають на територіальну цілісність і недоторканність України.

Вказані особи, будучи представниками влади РФ, 15.02.2022 підтримали 
постанову із зверненням до Президента РФ з проханням розглянути питання про 
визнання РФ самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, 
як самостійних, суверенних і незалежних держав, а також 22.02.2022 підтримали 
ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ 
і так званою Донецької народною республікою та Договору про дружбу, 
співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званою Луганською народною 
республікою, тобто вчинили злочин, передбачений ч. З ст. 110 КК України.

Вищезазначені підозрювані оголошені в розшук та слідчим суддею обрано 
їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, у відповідних кримінальних провадженнях притягнуто до 
кримінальної відповідальності Пушиліна Д.В. за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. З ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України, та 
Пасічника Л.І. за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Підозрюваних оголошено в розшук. Слідчим суддею надано дозволи на їх 
затримання.

У разі незгоди з відповіддю Ви вправі її оскаржити відповідно до статті 23 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» керівництву Офісу 
Генерального прокурора або до суду.

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію


