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Категорія справи № 264/4526/21: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Злочини проти основ
національної безпеки України; Посягання на територіальну цілісність і недоторканність
України.
Надіслано судом: 16.11.2021. Зареєстровано: 17.11.2021. Оприлюднено: 18.11.2021.
Номер судового провадження: 1-кп/264/668/2021
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42021050000000066

264/4526/21

1-кп/264/668/2021

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2021 р. Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області під головуванням судді
Іванченко А.М., за участю секретаря судового засідання Єрьоміної А.В., прокурора Сінгур Є.І.,
захисника Альбермах Н.М., обвинуваченого ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому підготовчому
судовому засіданні в м. Маріуполі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №  42021050000000066 від 12.03.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , який
народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Коров`якова Глушковського району Курської області Російської
Федерації,  громадянина України, з середньотехнічною освітою, одруженого, не судимого, який
зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ст. 436 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.08.1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі за
текстом - ВР УРСР) схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто
проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У
преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 року вказано, що ВР УРСР
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 Російська Федерація (далі за текстом -
РФ).

Згідно з п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, РФ, Сполучене Королівство Великої Британії та
Північної Ірландії  й Сполучені Штати Америки (далі за текстом - США) підтвердили Україні їх
зобов`язання, згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі
від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язались
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 Організації Об`єднаних Націй
(далі - ООН).

31.05.1997 року року відповідно до положень Статуту ООН і зобов`язань по Заключному акту Наради
з безпеки і співробітництва в Європі Україна та РФ уклали Договір про дружбу, співробітництво і
партнерство між Україною і РФ (ратифікований Законом України від 14.01.1998 року № 13/98-ВР та
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Федеральним Законом РФ від 02.03.1999 року №  42 ФЗ). Відповідно до ст. ст. 2-3 зазначеного
договору РФ зобов`язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність
існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги
суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання
спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права
народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав
людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих
міжнародних зобов`язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 року №  36/103 про недопустимість
інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16.12.1970 року №  2734
(ХХV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; від 21.12.1965 року №  2131
(ХХ), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та
обмеження їх суверенітету та від 14.12.1974 року №  3314 (ХХІХ), що містить визначення агресії,
встановлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій
формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. 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.

Положеннями ст. ст. 1-3 Основного Закону України - Конституції України визначено, що Україна є
суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет
України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною. Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян
України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних
формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з
урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей,
етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України
входить АР Крим, області, зокрема,   Донецька область, а також райони, міста, райони у містах,
селища і села.

Відповідно до ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються
виключно всеукраїнським референдумом, який призначається ВР України або Президентом України
відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією України, та проголошується за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

У березні - квітні 2014 року в м. Донецьку та інших населених пунктах Донецької області
розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень
підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки
терористичної діяльності та діяльності, направленої на зміну меж території та державного кордону
України в порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, 07.04.2014 року у м. Донецьку Донецької області створено квазідержавне утворення - «Донецкая
народная республика», яке відповідно до абз. 19 ст. 1 України «Про боротьбу з тероризмом» має
ознаки терористичної організації, зокрема, включає не передбачені законом збройні формування.
Одночасно у м. Донецьку видано «Акт о провозглашении государственной самостоятельности
Донецкой народной республики», яким публічно закликано місцеве населення до проведення
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11.05.2014 року так названого «загального обласного референдуму» на території Донецької області з
питання визнання державної самостійності «ДНР» та чинення збройного опору державній владі
України, військовим підрозділам Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ
України. При цьому протягом квітня-травня 2014 року в окремих містах Донецької області
організовано та проведено низку мітингів з метою привернення уваги та схилення громадян України
з числа місцевих мешканців до визнання державної самостійності «ДНР».

За таких обставин 11.05.2014 року в окремих містах та районах Донецької області всупереч
законодавству України проведено так названий «загальний обласний референдум», за результатами
якого 12.05.2014 року проголошено про суверенітет «ДНР» на території Донецької області.

Подальше вторгнення та утримання території Донецької області відбувалось за допомогою збройних
формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з`єднань і підрозділів,
підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань,
підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та
іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених,
підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників
окупаційної адміністрації Російської Федерації в особі представників терористичної організації
«ДНР» та відповідно до постанови Верховної Ради України №  254-VIII від 17.03.2015 року «Про
визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово
окупованими територіями», постановою Верховної Ради України №  252-VIII від 17.03.2015 року
«Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких
запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», Закону України від 18.01.2018 року
«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої
території.

ОСОБА_1 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та у невстановлений час
з метою обміну інформацією з необмеженою кількістю осіб у загальнодоступній та соціально-
орієнтованій інтернет-мережі «Одноклассники», з використанням планшетного комп`ютеру чорного
кольору марки «Bravis» моделі «NB961 9.6``3G» с/н BNB9611807UA2178 та особистого номеру
мобільного телефону НОМЕР_1 : створив сторінку (аккаунт), підписану як « ОСОБА_2 »
(ІНФОРМАЦІЯ_17).

Далі, ІНФОРМАЦІЯ_23 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, з
політичних та ідеологічних мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою
розповсюдження матеріалів із  закликами до зміни меж території та державного кордону України, на
порушення порядку, встановленого Конституцією України, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_34 «Народ Донбасса и всей Новороссии никто нас не
спасет, наше счастье только в наших руках! Выходите на митинги, боритесь за присоединение к
России!!! Эти русофобные выродки не должны жить на этой земле! Русские своих в беде не бросают.
Бездействие - смерти подобно. Максимально распространяем запись! Жители Харькова , Мариуполь
, Днепропетровска , Сумм , Кировограда и остальных городов Новоросии выходите на
освободительную войну против киевской хунты! На войне все средства хороши, но лучше
вооружится по мощнее - огнестрел, дубинки, щиты, шины и так далее. Никто кроме нас этого не
сделает! Делаем репосты! Ставим КЛАСС!», що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_21 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
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» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 «При чём здесь Украина???!!! Харьков , Мариуполь ,
Сумы, Днепропетровск и другие города построены российскими царями и князьями. Весь Юго-
Восток НЕзалежной - это   Новороссия где живут там русские люди. Так почему нами управляют
лживые ІНФОРМАЦІЯ_6 в кредитную кабалу из которой не видно выхода! Жители Харькова ,
Мариуполь , Днепропетровска , Сум , Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки
оружие и боритесь за свою свободу если вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из под
кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева . Совместными усилиями мы присоединимся  к
Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает! Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем
максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_24 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» (ІНФОРМАЦІЯ_18): « ІНФОРМАЦІЯ_8 , который всю историю
пытаются поработить (французы, османы, нацисты и т.д.), но каждый раз наши враги оказываются у
разбитого корыта моля о пощаде! Мы на своей земле, нам чужого не нужно, и кто к нам с мечем
придет тот от него и падёт!!! Но война в 21 веке обрела совсем иную форму. Посмотрите вокруг, из
нашего народа, хотят сделать безвольный скот, которым так удобно управлять! Упыри в высших
эшелонах власти толстеют не по днях а по часах, а их кошельки просто в геометрической прогрессии
становятся все больше и больше, а в то же время народ выживает на последние гроши! Жители
Харькова , Мариуполь , Днепропетровска , Сум , ІНФОРМАЦІЯ_9 , коррумпированной власти Киева
и присоединение к Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает! Поддерживаем,
ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для загального
ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та
автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_25 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» (ІНФОРМАЦІЯ_19): « ІНФОРМАЦІЯ_8 , который всю историю
пытаются поработить (французы, османы, нацисты и т.д.), но каждый раз наши враги оказываются у
разбитого корыта моля о пощаде! Мы на своей земле, нам чужого не нужно, и кто к нам с мечем
придет тот от него и падёт!!! Но война в 21 веке обрела совсем иную форму. Посмотрите вокруг, из
нашего народа, хотят сделать безвольный скот, которым так удобно управлять! Упыри в высших
эшелонах власти толстеют не по днях а по часах, а их кошельки просто в геометрической прогрессии
становятся все больше и больше, а в то же время народ выживает на последние гроши! Жители
Харькова , Мариуполь , Днепропетровска , Сум , ІНФОРМАЦІЯ_9 , коррумпированной власти Киева
и присоединение к Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает! Поддерживаем,
ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для загального
ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та
автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_26 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» (ІНФОРМАЦІЯ_20): « ІНФОРМАЦІЯ_10 ! Эти выблядки совсем
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охренели!!! Заявляют о возврате Крыма и Донбасса под контроль Киеву ! Жители Мариуполя ,
Константиновки , Артёмовска , Красноармейска Северо -Донецка, Лисичанска и остальных городов
Донбасса выходите на митинги за выход из под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева !
Наши требования давно понятны - мы живём и жили на своей земле. Мы не буем продаватся за
красивые машины и взятки от МВФ. Есть яркий пример Югославии , Ливии и других стран которым
Запад протягивает так называемую руку помощи! Мы за наше светлое будущее в границах СССР. где
всегда было что есть, а за коммуналку совсем не задумывались.Никто кроме нас этого не сделает!
Жидо-бандеры не понимают человеческих слов - единственное на что они реагируют это язык силы,
так что берем в руки оружие всё что есть, дубинки палки коктейли Молотова и выбиваем всё дерьмо
с этих укропов. Владимир Путин - просим Вас помочь нам в этом нелегком деле! Вы наш истинный
президент. Нам нужна ваша поддержка... Зачем строить такую непобедимую армию, если она не
защищает русских???!!! Наш брат гибнет в Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне... Уважаемый
президент введите регулярные войска, помогите в правом деле, укропы то и дело твердят о
мифической русской армии на Донбассе! Время пришло, дайте наглой хохляцкой морде
заслуженного леща и пускай их пустые заявления об военном присутствии регулярной армии РФ
подтвердятся! Наше ополчение чуть ли не с голыми руками успешно бьется с этими сальными
бройлерами! Армии РФ хохлы нечета! Вводите войска, нам нужны Ваши танки, самолеты и флот!
Хоть у Украины флот только на бумаге, с ним справится и береговая охрана России. Пускай валят в
свой Львов , на русской земле им ловить нечего! Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем
максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_27 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_34 «Народ Донбасса и всей Новороссии никто нас не
спасет, наше счастье только в наших руках! Выходите на митинги, боритесь за присоединение к
России!!! Эти русофобные выродки не должны жить на этой земле! Русские своих в беде не бросают.
Бездействие - смерти подобно. Максимально распространяем запись! Жители Харькова , Мариуполь
, Днепропетровска , Сум , ІНФОРМАЦІЯ_9 , коррумпированной власти Киева и присоединение к
Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает!   Делаем репосты! Ставим КЛАСС!», що
були доступні для загального ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які
відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані
до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого
Конституцією України, ІНФОРМАЦІЯ_28 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,
діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту сторінку
(аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3
» зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне зображення та коментар
до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 в кредитную
кабалу из которой не видно выхода! Жители Харькова , Мариуполь , Днепропетровска , Сум ,
Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу если
вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из под кровавой, лживой, коррумпированной
власти Киева . Совместными усилиями мы присоединимся к Российской Федерации!!! Никто кроме
нас этого не сделает! Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що
були доступні для загального ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які
відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані
до розділу «Друзі».

Вказані вище текстові записи суперечать положенням ст. ст. 1, 2, 5, 17 Конституції України, тобто
являються матеріалами з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
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У зв`язку з викладеним, усвідомлюючи, що сторінка ОСОБА_1 , створена у соціальній мережі
«Одноклассники», відвідується необмеженим колом осіб, у тому числі громадянами України,
власноручно розмістивши текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж
території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією
України, ОСОБА_1 умисно розповсюдив такі матеріали.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_23 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з
політичних та ідеологічних мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою
розповсюдження матеріалів із закликами до розв`язування воєнного конфлікту, використовуючи свою
особисту сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_34 «Народ Донбасса и всей
Новороссии никто нас не спасет, наше счастье только в наших руках! Выходите на митинги, боритесь
за присоединение к России!!! Эти русофобные выродки не должны жить на этой земле! Русские
своих в беде не бросают. Бездействие - смерти подобно. Максимально распространяем запись!
Жители Харькова , Мариуполь , Днепропетровска , Сумм , Кировограда и остальных городов
Новоросии выходите на освободительную войну против киевской хунты! На войне все средства
хороши, но лучше вооружится по мощнее - огнестрел, дубинки, щиты, шины и так далее.    Никто
кроме нас этого не сделает!   Делаем репосты! Ставим КЛАСС!», що були доступні для загального
ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та
автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_21 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 «При чём здесь Украина???!!!
Харьков , Мариуполь , Сумы, Днепропетровск и другие города построены российскими царями и
князьями. Весь Юго-Восток НЕзалежной - это   Новороссия где живут там русские люди.  Так
почему нами управляют лживые ІНФОРМАЦІЯ_6 в кредитную кабалу из которой не видно выхода!
Жители Харькова , Мариуполь , Днепропетровска , Сум , Кировограда и остальных городов
Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу если вы уже не в силах то выходите на
митинги за выход из под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева . Совместными
усилиями мы присоединимся  к Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает!
Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для
загального ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його
сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу
«Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_22 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_34 «Ну какое же зверье эти
укропы! Очередной раз посмотрев сводки с Донбасса у меня наворачиваются слезы, за погибших
ребят! Каждый день эти жидо-бандеры убивают наших соотечественников! Какой раз у меня хотят
опустится руки! Собрать вещи и уехать куда глаза глядят! Но нет! Я с Донбасса, земли Новоросии! И
этим всё сказано! Мы никогда не сдаемся, у нас только одно направление и 2 выхода, со щитом либо
на щите! Новоросы, пора подниматься! Берем в руки оружие, охотничьи ружья, коктейли Молотова ,
палки, дубинки, щиты и идем отбиваться от этих зверей - укропов. Безмозглые, хохлы хотят стереть,
переписать нашу историю. Их ловко обманул дядюшка Сэм , а эти тупоголовые рады старятся!
Владимир Путин , у как Вы можете спокойно на это смотреть?!!! Русских то и дело унижают, бьют,
уничтожают!!! Вводите войска, дайте указ российской армии защитить русских на Украине! Дайте
приказ, разбомбить мерзких, гнусных ВСУшников, которые убивали наших детей, нах**н
уничтожить жидо-бандерскую власть Киева . Только возьмите Харьков , Мариуполь ,
Днепропетровск , остальные либо сдадутся либо трусливо сбежат к полякам туалеты мыть (там им и
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место). Поддерживаем, ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні
для загального ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його
сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу
«Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_29 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 «Уважаемые соратники!
Народ Донбасса уже 6 год терпит нападки фашистской бандерской власти Киева ! Зеленский - стал
продолжателем дел Порошенко , а как сладко пел на предвыборной! Мир Донбассу, там наши люди,
какая разница на каком языке! В сухом остатке имеем отсутствие надежды на мирное решение
конфликта! Все Украинское телевидение только и говорит о войне с Россией! Разжигают ненависть к
русскоязычным, притесняют их в правах. Владимир Путин , хватит смотреть на это безобразие,
покажите кто в доме хозяин! Введите войска регулярные войска, весь юго-восток Украины - это наши
люди, которые говорят на языке Пушкина , Лермонтова , Гоголя - это наши русские братья! Много не
нужно, трусливые хохлы сразу убегут, когда по них начнут бить с главных калибров и авиации!
Трусливые салоеды только и могут что мирные города, невинных детей, стариков и женщин с
самолетов бомбить!!! Они даже не могут справится с нашим ополчением, которое, к сожалению, не
имеет того опыта и материального базиса схожего с укропами, не говоря уже о регулярной армии РФ.
Накройте хоть раз этих педиковатых укропов настоящей артиллерией и авиацией, пускай заплатят за
разбитые жизни десятков тысяч детей Донбасса! Поддерживаем, ставим КЛАСС! Делаем
максимальный РЕПОСТ записи!», що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_26 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» (ІНФОРМАЦІЯ_20): « ІНФОРМАЦІЯ_10 ! Эти
выблядки совсем охренели!!! Заявляют о возврате Крыма и Донбасса под контроль Киеву ! Жители
Мариуполя , Константиновки , Артёмовска , Красноармейска Северо -Донецка, Лисичанска и
остальных городов Донбасса выходите на митинги за выход из под кровавой, лживой,
коррумпированной власти Киева ! Наши требования давно понятны - мы живём и жили на своей
земле. Мы не буем продаватся за красивые машины и взятки от МВФ. Есть яркий пример Югославии
, Ливии и других стран которым Запад протягивает так называемую руку помощи! Мы за наше
светлое будущее в границах СССР. где всегда было что есть, а за коммуналку совсем не
задумывались.Никто кроме нас этого не сделает! Жидо-бандеры не понимают человеческих слов -
единственное на что они реагируют это язык силы, так что берем в руки оружие всё что есть,
дубинки палки коктейли Молотова и выбиваем всё дерьмо с этих укропов. Владимир Путин - просим
Вас помочь нам в этом нелегком деле! Вы наш истинный президент. Нам нужна ваша поддержка...
Зачем строить такую непобедимую армию, если она не защищает русских???!!! Наш брат гибнет в
Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне... Уважаемы президент введите регулярные войска, помогите в
правом деле, укропы то и дело твердят о мифической русской армии на Донбассе! Время пришло,
дайте наглой хохляцкой морде заслуженного леща и пускай их пустые заявления об военном
присутствии регулярной армии РФ подтвердятся! Наше ополчение чуть ли не с голыми руками
успешно бьется с этими сальными бройлерами! Армии РФ хохлы нечета! Вводите войска, нам
нужны Ваши танки, самолеты и флот! Хоть у Украины флот только на бумаге, с ним справится и
береговая охрана России. Пускай валят в свой Львов , на русской земле им ловить нечего!
Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для
загального ознайомлення всіма користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його
сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу
«Друзі».
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Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_28 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_12
ІНФОРМАЦІЯ_13 в кредитную кабалу из которой не видно выхода!Жители Харькова , Мариуполь ,
Днепропетровска , Сум , Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и
боритесь за свою свободу если вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из под кровавой,
лживой, коррумпированной власти Киева . Совместными усилиями мы присоединимся к Российской
Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает! Поддерживаем , ставим КЛАСС! Делаем
максимальный РЕПОСТ записи! », що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_32 року ОСОБА_1 , перебуваючи у м. Маріуполь
Донецької області (точне місце органом досудового розслідування не встановлене) діючи умисно, з
політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи  свою особисту сторінку (аккаунт) у соціальній
мережі «Одноклассники» за назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор
Новороссии » ІНФОРМАЦІЯ_30) розмістив відповідне зображення та коментар до нього, тобто т.зв.
«пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , помните в нас течет русская кровь! До каких пор мы будем терпеть
издевательства сначала Пороха теперь Зеленского. Вы оглянитесь вокруг посмотрите, что
происходит? Нам запрещают праздновать такие праздники как День победы 9 мая и День защитника
отечества 23 февраля! Они стирают в нас память о наших дедах, которые воевали за нашу свободу!
Люди боятся выходить на улицу с георгиевской лентой, с символом победы в далеком 1945 году. А
что же будет дальше?! Нам запретят дышать! Этот геноцид не прекратится без нашего участия.
Хватит бездействовать! Пришло время показать фашистской хунте, что русский человек достроен
дать отпор. Я призываю брать в руки оружие, самое любое, хоть самодельное хоть охотничье,
коктейли Молотова , палки, дубинки. Любая помощь оружием будет большим успехом. Выходим на
улицы городов Запорожья , Харькова и других городом Азовского и Черноморского побережья. Пора
преподать урок этим нацистам. Только вместе мы сможем бороться за свои права и независимость.
Покажем кто главный на этих землях.», що були доступні для загального ознайомлення всіма
користувачами вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як
сповіщення всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на розповсюдження матеріалів із закликами до
розв`язування воєнного конфлікту, ІНФОРМАЦІЯ_31 року ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою:
АДРЕСА_1 , діючи умисно, з політичних та ідеологічних мотивів, використовуючи свою особисту
сторінку (аккаунт) у соціальній мережі «Одноклассники» за назвою - « ОСОБА_2 » (
ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сторінки « Рупор Новороссии » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 розмістив відповідне
зображення та коментар до нього, тобто т.зв. «пост» ( ІНФОРМАЦІЯ_16 «Уважаемые братья!
Донбасс нуждается в вашей поддержке! Наши люди на юго-востоке Украины потерпают от
бесчинства укро-фашистов. Во всех наших городах: Одессе, Николаеве , Днепропетровске ,
Запорожье , Харькове бессловесные нацистке свиньи угнетают русский народ! Я призываю всех
власть имущих России ввести войска разбомбить всех жидо-бандер. Мы знаем, что армии России это
по силам, подтверждению тому война с загнавшейся Грузией, конфликт в Сирии. Тупоголовые
укропы хотят сбросить на Москву , атомную бомбу))) единственное что они не про***ли - это свое
сало головного мозга! Если, новейшая армия РФ пойдет в Украину, то через неделю по Крещатике
уже будут кататься Арматы. А запад как обычно выразит глубокое недовольство! Украина даже не
член НАТО, так что ядерной войны не будет. Хохлы нужны США только для стравливания нашего
великого русского народа!», що були доступні для загального ознайомлення всіма користувачами
вказаної соціальної мережі, які відвідували його сторінку, та автоматично надійшли як сповіщення
всім користувачам, котрі додані до розділу «Друзі».

Таким чином, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що його сторінка, створена у соціальній мережі
«Одноклассники», відвідується необмеженим колом осіб, у тому числі з числа громадян України,
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власноручно розмістивши на вказаній сторінці зображення із закликами до розв`язування воєнного
конфлікту, умисно розповсюдив такі матеріали.

Такі дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за  ч.1 ст.110 КК
України  як розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж
території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією
України, та  за ст. 436 КК України, як розповсюдження матеріалів із закликами до розв`язування
воєнного конфлікту.

25 червня 2021 року між прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та
в умовах збройного конфлікту управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів,
вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту,
Донецької обласної прокуратури Сінгур Є.І., якому на підставі ст.37 КПК України надані
повноваження прокурора у кримінальному провадженні №  42021050000000066  та обвинуваченим
ОСОБА_1 , за участі захисника Альбермах Н.М., укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо формулювання
обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової
кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.1 ст.110 та ст. 436 КК України. Обвинувачений
ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість, сприяв у викритті
злочинів, передбачених ст. ст. 110, 436 КК України, вчинених іншими особами, під час досудового
розслідування кримінальних проваджень №  22021050000000029 від 21.01.2021, №
22021050000000149 від 16.06.2021, зокрема надав розгорнуті свідчення стосовно осіб, що
розповсюджують матеріали із закликами щодо із закликами до розв`язування воєнного конфлікту,
матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України на території Донецької області,
а також зобов`язався під час судового розгляду беззастережно визнати свою вину у вчиненні даних
кримінальних правопорушень.

Також сторони угоди погодили покарання, яке ОСОБА_1   повинен  понести за вчинені кримінальні
правопорушення:

- за ч. 1 ст. 110 КК України, покарання у виді 5 років позбавлення волі;

- за ст. 436 КК України, покарання у виді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання
більш суворим, визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК
України звільнивши його від відбуття покарання з випробувальним терміном.

Також отримана згода обвинуваченого на призначення такого покарання. В угоді передбачені
наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має
право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи
обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів
невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи
суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила
КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді
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міру покарання.

Обвинувачений в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити
узгоджену в ній міру покарання. При цьому ОСОБА_1 беззастережно визнав себе винуватим у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ст..436 КК України в обсязі підозри,
дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди,
заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник Альбермах Н.М. також просила затвердити угоду, укладену між  прокурором та
обвинуваченим ОСОБА_1 , вважаючи, що вона не суперечить вимогам КПК України та укладена без
порушень законодавства.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_1 визнав себе винуватим,
відповідно до ст.12 КК України є нетяжкими злочинами, внаслідок якого шкода завдана лише
державним чи суспільним інтересам.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування
насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що
передбачені в угоді. Також судом з`ясовано, що ОСОБА_1 повністю усвідомлює зміст укладеної з
прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе
винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки
укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, і наслідки її не виконання,
передбачені ст.476 КПК України.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального
процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання
винуватості, укладеної 25.06.2021 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 , за участю
захисника Альбермах Н.М., а також призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

При цьому суд зазначає, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають
ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Щодо процесуальних витрат, понесених за проведення експертизи, то суд вважає, що вказані у
обвинувальному акті витрати повинні бути стягнуті відповідно до вимог ст.124 КПК України з
обвинуваченого ОСОБА_1 на користь держави.

Заходи забезпечення кримінального провадження щодо ОСОБА_1 не застосовувались.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 25 червня 2021 року між прокурором відділу
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту управління нагляду у
кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій області та в умовах збройного конфлікту, Донецької обласної прокуратури Сінгур Євгеном
Ігоровичем та обвинуваченим ОСОБА_1 за участю захисника Альбермах Н.М.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110,
ст.436 КК України та призначити йому  узгоджене сторонами покарання.

- за ч. 1 ст. 110 КК України у виді  5 (п`яти) років позбавлення волі;

- за ст. 436 КК України  у виді  3 (трьох) років позбавлення волі.
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На підставі ч. 1 ст. 70 КК України  при сукупності кримінальних правопорушень шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 (п`яти)
років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1   від відбування покарання, якщо він протягом 2
(двох) років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_1   періодично з`являтися для реєстрації до
уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про
зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим
органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням семантико-текстуальної
експертизи № 53 від 21.05.2021 року  у розмірі 5148, 30 грн.

Речові докази: планшетний комп`ютер чорного кольору марки «Bravis»  моделі «NB961 9.6 3G», с/н
BNB9611807UA2178  із картою пам`яті MicroSD; смартфон чорного кольору марки
«Samsung»  моделі GT-S5 222 (RTL),  с/н RF1C283VQET, IMEI 1: НОМЕР_3 ,  IMEI 2: НОМЕР_4   із
SIM-карткою «Київстар» блакитного кольору, с/н НОМЕР_5 (квитанція  про отримання на зберігання
речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального
провадження №  4202105000000000066 від 12.03.2021 року за підозрою ОСОБА_41 у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110, ст.436 КК України від 09.06.2021 року, номер
книги обліку речових доказів, вилучених стороною обвинувачення під час здійснення кримінального
провадження - 13/221-12,т.2, порядковий номер -48), що знаходяться в ОВС слідчому відділу 2
управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької обл..) ГУ СБУ в Донецькій  та Луганській
областях - повернути ОСОБА_1 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Донецького
апеляційного суду через Іллічівський райсуд м. Маріуполя шляхом подачі апеляції протягом тридцяти
днів з дня його проголошення.

       Суддя :                                                        Іванченко А. М.
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