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ПОВIДОМЛЕППЯ
про пiдозру

31 травня 2022 року

мiсто Запорi)Юl{Я

Слiдчий 1-го вiддiлення слiдчого вiддiлу Управлiння СБ Украi'ни в Запорiзькiй областi
лейтенант юстицii' Семеклiт Сгор Валерiйович, розглянувши матерiали
кримiналъного провадження, внесеного до Сдиного реЕ:стру досудових розслiдуванъ пiд
№22022080000000061 вiд 13.03.2022, та остановивши наявнiстъ достатнiх доказiв для пiдозри
особи у вчиненнi кримiналъного правопорушення, вiдповiдно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278
старший

К1Ж Украi'ни,

ПОВЩОМИВ:

Орлова

Вячеслава

Вячеславовича,

09.09.1981р.н.,

уродженця м. Мелiтополь, Запорiзькоi' обл., украi'нця,
громадянина Украi'ни, офiцiйно не працевлаштованого,

зареЕ:строваного
за
адресою:
Запорiзъка
обл.,
Мелiтопольсъкий р-н, с. Семенiвка, вул. Михайлiвська,

227,

який

особливий

не

е

особою,

порядок

щодо

якоi'

здiйсmостъся

кримiнального

провадження,

передбачений ст.480 К1Ж Украiни, ранiше не судимого,

про те, що вiн обrрунтовано пiдозрюпься у вчиненнi кримiнальноrо правопорушення

(злочину),

передбаченоrо

ч.

7 ст. 111 1 КК Украiни -

добровiльне

зайняпя

rромадянином Украiни посади в незаконних правоохоронних органах, створених на

тимчасово окупованiй територii.
Змiст пiдозри:

Громадянин Украiни Орлов В.В. пiдозрюетъся у тому, що не шзюше

02.03.2022

(точнi дата та час органом досудового розслiдування не встановленi), перебуваючи у

м. Мелiтополь, Запорiзькоi' областi, який з

26.02.2022 по теперiшнiй час знаходитъся пiд
федерацii (далi - зс рф), дiючи умисно, усвiдомтоючи

окупацiею збройних сил росiйськоi'
протиправнiстъ своiх дiй та бажаючи настаЮIЯ негативних наслiдкiв, прийняв пропозицiю
невстановлених осiб iз числа представникiв окупацiйноi' влади м. Мелiтополъ та добровiлъно
зайняв

посаду

правоохоронному
м.

Мелiтополь)),

начальника
органi
так

-

вiддiлу

карного

«Мiжрайонному

званоi

«народно~

розшуку

управлiннi

мiлiцit)),

у
МВС

створеному

окупованого м. Мелiтополъ, Запорiзькоi областi, яку обiймав до

Фактичнi

обставини

кримiнальноrо

незаконно
Запорiзъкоi
на

територii'

створеному
областi

у

тимчасово

20.04.2022.

правопорушення,

передбаченоrо

ч. 7 ст. 111 1 КК Украiни, у вчиненнi я кого пiдозрюсrься Орлов В.В.
Досудовим розслiдуванням встановлено, що згiдно з Констиl)'цiею Украtни, Украiна е

суверенною i незалежною державою. Суверенiтет Украiни поширюетъся на всю Гi територiю,
яка в межах iснуючого кордону е цiлiсною i недоторканною. Перебування на територii

Украiни пiдроздiлiв збройних сил iнших держав з порушенням процедури, визначеноi
КонстИ1уцiсю та законами Украiни, Гаазъкими конвенцiями 1907 року, IV Женевською
конвенцiсю 1949 року, а також всупереч Меморандуму про rapaнтii безпеки у зв'язку з
присднанням У краiни до Договору про нерозповсюджения ядерноi зброi

1994

року,

рф 1997 року та
Договору про дружбу, спiвробiтництво i партнерство мiж Украiною
iншими мiжнародно-правовими актами е окупацiЕ::ю частини територil суверенно~ держави

i

Укра[на та

мiжнародним протиправним дIЯнням з усiма наслiдками,

передбаченими

м1жнародним правом .

Всупереч вказаним нормам мiжнародноrо rуманiтарноrо права президент рф
володимир путiн та iншi невстановленi на цей час досудовим розслiдуванням представники
влади рф, дiючи всупереч вимогам п.п. 1,2 Меморандуму про гарантii безпеки у зв'язку з
присднаниям Украiни до Договору про нерозповсюджения ядерноi зброi вiд 05.12.1994,
принципам Заключного акту Наради з безпеки та спiвробiтництва в €вропi вiд 01.08.1975 та
вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН i Декларацiй Генералъноi Асамблеi Органiзацit Об'сднаних
Нацiй вiд 09.12.1981 № 36/103, вiд 16.12.1970 № 2734 (XXV) вiд 21.12.1965 № 2131 (ХХ), вiд
14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, пiдготували i розв'язали агресивну вiйну та воснний
конфлiкт проти Украmи, та вiдцали вiдповiднi накази на вторrнення пiдроздiлiв зс рф на
територiю Украiни з метою П незаконного збройноrо захопления та подальшоi' вiйсъковоi
окупацii:.

24.02.2022 Указом Президента Украiни №64/2022 «Про введения воЕ::нноrо стану в
Украiнi», у зв'язку з вiйськовою arpecicю рф проти Укра1ни, на пiдставi пропозицй Ради
нацiональноi безпеки i оборони Украiни, вiдповiдно до пункту 20 частини першоi статгi 106
Конституцi[ Украiни, Закону Украiни «Про правовий режим военного стану)) постановлено
введения в Украiнi военного стану iз 05 rодини 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30
дiб.

Законом Украiни «Про затверджения Указу Президента Украiни «Про
продовження строку дii воЕ::нноrо стану в Украiнi)) затверджено Указ Президента Украiни вiд
14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дil военного стану в Украiнi)), яким

15.03.2022

передбачено йоrо продовження з 05 rодини

21.04.2022

30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 дiб.

Законом Украiни «Про затвердження Указу Президента Украiни «Про

продовження строку дii военного стану в Украiнi)) затверджено Указ Президента Украiни вiд
18.04.2022 №259/2022 «Про продовження строку дii воЕ::нного стану в Украiнi)), яким
передбачено його продовження з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 дiб .
22.04.2022 Законом Украiни «Про затвердження Указу Президента Украiни «Про
продовження строку дii военного стану в Yкpai'Hi)) затверджено Указ Президента Украi'ни вiд

17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дiI военного стану в Украiнi)>, яким
продовжено строк дii' военного стану в Украi'нi з 05 rодини 30 хвилин 25 травня 2022 року
строком на 90 дiб.
Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаних наказiв, вiйсъковослужбовцi зс рф,

шляхом збройноi aгpecii iз застосуванням зброi, вiйсъковоi технiки та артилерii', з нанесенням
ракетних та авiацiйно-бомбових ударiв по вiйськовiй та цивiлънiй iнфраструктурi, незаконно
вторглись на територiю Украi'ну через державнi кордони Украi'ни в Донецькiй, Запорiзькiй,
Житомирськiй, Киiвськiй, Луrанськiй, Сумськiй, Харкiвськiй, Херсонськiй та Чернiгiвськiй
областях, та здiйснили збройний напад на державнi орrани влади, орrани мiсцевоrо
самоврядування, пiдприЕ::мства, установи, opraнiзaцii', вiйськовi частини, iншi об'Е:кти
вiйськовоi'

та

цивiлъноi

iнфраструктури,

якi

мають

важливе

народногосподарське

та

оборонне значения, пiсля чоrо здiйснили вiйськову окупацiю частини територii' Украi'ни, в
тому числi м. Мелiтополъ, Запорiзькоi' областi, який було захоплено 26.02.2022.
Наказом Мiнiстерства з питань peiнтerpaцii' тимчасово окупованих територiй Украiни
№75 вiд

25.04.2022

«Про затвердження Перелiку територiальних громад, що розташованi в

районi проведения вошних (бойових) дiй або якi перебувають в тимчасовiй окупацii',
оточеннi (блокуваннi) станом на 03 травня 2022 року>) (в редакцii наказу Мiнiстерства з

питаю. реiнтеграцii тимчасово окупованих територiй Украiни вiд 06.05.2022 року №85),
Мелiтополъська мiська територiалъна громада разом iз всiма сiлъськими та селищними
територiальними громадами Мелiтопольського району внесена до вказаноrо перелiку

територiальних громад, розташованих в районi проведения воснних (бойових) дiй або якi
перебувають в тимчасовiй окупацii', оточеннi (блокуваннi).

Також досудовим розслiдуванням встановлено, що не пiзнiше

02.03.2022 (точю дата

та час органом досудового розслiдування не встановленi), знаходячись на територii
Мелiтополъ,

м.

окупованого

областi,

Запорiзькоi

колишнjм

будучи

В.В.,

Орлов

спiвробiтником органiв МВС Укршни, який мае вiдповiдний досвiд роботи в правоохоронних
органах, дiючи умисно, всупереч в им огам дiючого законодавства Украiни прийняв

пропозицiю

невстановлених досудовим розслiдуванням осiб,

iз

числа представникiв

окупацiйноi влади м. Мелiтополь, та добровiлъно зайняв посаду начальника вiддiлу карного

розшуку у незаконному правоохоронному органi
областi

Запорiзъкоi'

у

Мелiтополь,

м.

-

Мiжрайонному управлiннi МВС

звано1

так

«народно~

мiлiцii»,

створеному

представниками держави-агресора на територi1 тимчасово окупованого ними м. Мелiтополъ,
Запорiзько1 областi, розташованого за адресою: м. Мелiтополь, вул. Чернишевського, 37.
подальшому,

В

обiймаючи

посаду,

зазначену

Орлов

В.В.,

здiйснюючи

свою

протиправну дiяльнiсть в iнтересах держави-агресора та з метою пiдтримання окупацiйноi

впади у м. Мелiтополь, Запорiзькоt областi, окрiм iншого, схиляв мiсцевих мешканцiв iз

дiючих спiвробiтникiв органiв Нацiонально1 полiцi1 та МВС Украiни до
незаконного спiвробiтництва з окупацiйною владою IШIЯХОМ вступу до лав зазначеного

числа колишнiх

i

незаконного правоохоронного органу - №жрайонного управлiння МВС Запорiзькоi областi у
м. Мелiтополь, так званоi «народноi шлiцii'», а також сприяв окупантам у встановленнi,
подальшому

та

вiдшуканнi

м. Мелiтополъ до
Таким

проукраiнськi

залякуваннi

налаштованих

актив1ст1в

20.04.2022.

чином,

Украiни

rромадянин

Орлов

Вячеслав

Вячеславович

пiдозрюсrься у вчиненнi

викладеннх вище обставин обrрунтовано

за

кримiнальноrо

1
правопорушення (злочину), передбаченоrо ч.7 ст.111 КК Украiни - добровiльне

зайнятrя

rромадяннном

Украiни

в

посади

незаконних

правоохоронних

органах,

створених на тимчасово окупованiй територii.

Слiдчий

1-ro вiддiлення слiдчоrо вiддiлу

Управлiння СБ Украiни в Запорiзькiй о-: :б::::л~а~ст~•~·~~~~~~~;~;~!~roe:
старший лейтенант юстицii

-

€гор СЕМЕКЛП

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор, який здiйснюЕ: процесуальне

керiвництво у кримiнальному провадженнi

-

прокурор вiддiлу

Запорiзькоi обласноi прокуратури

31

травня

2022 року
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