
П О В І Д О М Л Е Н Н Я  
про підозру

м. Рівне «̂ - > » листопада 2022 року

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу 
Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник 
юстиції Кучерук Сергій Володимирович, розглянувши матеріали 
кримінального провадження, внесеного 05.08.2022 до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 22022180000000121, та встановивши наявність 
достатніх доказів повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

П О В І Д О М И В :

Л АШ ИН А ДМ ИТРА ДМ ИТРОВИЧА,
21.12.1987 року народження, уродженця м. 
Кадіївка (до перейменування Стаханов) 
Луганської області, що проживає за
адресою: Луганська область, м. Кадіївка, 
вул. Н. Курченко, буд. З, кв. 19,
громадянина України,

про те, що він підозрю ється у державній зраді, тобто у діянні, умисно  
вчиненому гром адянином України на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності,
держ авній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на 
бік ворога в ум овах воєнного стану або в період збройного конфлікту, 
тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до 
К онституції У країни - У країна є суверенною  і незалеж ною  державою . 
С уверенітет У країни пош ирю ється на всю її територію , яка в меж ах 
існую чого кордону є ц ілісною  і недоторканною . П еребування на території 
У країни п ідрозділів збройних сил інших держав з поруш енням  процедури, 
визначеної К онституцією  та законами У країни, Гаазьким и конвенціями 
1907 року, IV Ж еневською  конвенцією  1949 року, а також  всупереч 
М еморандуму про гарантії безпеки у зв 'язку з приєднанням У країни до 
Д оговору про нерозповсю дж ення ядерної зброї 1994 року, та іншими 
м іж народно-правовим и актами є окупацією  частини території суверенної 
держ ави У країна та м іж народним  протиправним  діянням з усіма 
наслідками, передбаченим и м іж народним  правом.

В супереч вказаним  нормам м іж народного гум анітарного права, 
представники держ авної влади російської ф едерації, дію чи всупереч 
вимогам  п. п. 1, 2 М ем орандум у про гарантії безпеки у з в ’язку з



приєднанням  У країни до Д оговору про нерозповсю дж ення ядерної зброї від 
05.12.1994, принципам  Заклю чного акту Н аради з безпеки та 
співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам  ч. 4 ст. 2 Статуту ООН 
і Д екларацій  Г енеральної А самблеї О рган ізац ії О б ’єднаних Н ацій від 
09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (X X V ) від 21.12.1965 № 2131 
(XX), від 14.12.1974 № 3314 (X X IX ), спланували, підготували і розв 'язали  
агресивну війну та воєнний конф лікт проти У країни, та віддали відповідні 
накази на вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію  У країни з 
метою  її незаконного збройного захоплення та подальш ої військової 
окупації.

Збройна агресія російської ф едерації розпочалась з неоголошених і 
прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших 
силових відомств російської федерації, а також шляхом організації та 
підтримки терористичної діяльності, в тому числі терористичних організацій 
«Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка», а 24 
лютого 2022 року переросла в повномасштабне збройне вторгнення на 
суверенну територію  України.

Так, з дати початку окупації російська федерація чинить злочин агресії 
проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території 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, а також за допомогою окупаційної адміністрації 
російської федерації, яку складають її державні органи і структури, 
функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими 
територіями України, та підконтрольні російській федерації самопроголошені 
органи (терористичні організації «Донецька народна республіка» та 
«Луганська народна республіка»), які узурпували виконання владних функцій 
на тимчасово окупованих територіях України.

Так, громадянин України Лашин Дмитро Дмитрович, у період часу з 
червня 2009 по січень 2015 року проходив службу в підрозділах Головного 
управління ДСНС в Луганській області на різних посадах. У подальшому, 
наказом № 17 св від 30.01.2015 начальник 7 державної пожежно-рятувальної 
частини (м. Рубіжне) ГУ ДСНС в Луганській області капітан служби 
цивільного захисту Лашин Д.Д. звільнений зі служби у запас Збройних Сил 
України (з постановкою на військовий облік) у зв’язку із систематичним 
невиконанням умов контракту (невиходи на службу).

У ході досудового розслідування встановлено, що достовірно 
усвідомлюючи факти окупації російською федерацією частини територій 
України, в тому числі тих, що розташовані в Луганській області та створення 
на ній терористичного квазідержавного утворення -  Луганська народна 
республіка, діючи умисно за власною ініціативою, з мотивів особистої



з

неприязні до дію чої в Україні влади, з метою завдання шкоди суверенітету, 
територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній 
безпеці України, а також з метою участі в злочинній діяльності терористичної 
організації «ЛНР», спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної 
обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, у 
невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше липня 2018 року, 
перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, вступив 
на службу до «Державної пожежно-рятувальної частини № 20 Кіровського 
пожежно-рятувального загону міністерства надзвичайних ситуацій та 
ліквідацій наслідків стихійних лих Луганської народної республіки», де зайняв 
посаду начальника вказаної пожежно-рятувальної частини.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, Лашин Д.Д. у 
невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше листопада 2021 року, 
перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, вступив 
на службу до «Державної пожежно-рятувальної частини №22 Стаханівського 
пожежно-рятувального загону міністерства надзвичайних ситуацій та 
ліквідацій наслідків стихійних лих Луганської народної республіки», де зайняв 
посаду начальника вказаної пожежно-рятувальної частини та станом на 
25.11.2022 продовжує перебувати на даній посаді.

П еребуваю чи на посадах начальника пожежно-рятувальних частин, 
Лашин Д.Д. наділений у повному обсязі розпорядчою владою стосовно 
підлеглих та здійсню є організацію діяльності очолю ваних ним підрозділів 
шляхом видання наказів, розпоряджень, забезпеченні контролю їх виконання, 
організації діяльності ввіреному йому підрозділу, забезпечений спеціальною 
формою із відповідними знаками розрізнення, мас звання - підполковник.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вчиненні 
діяння на ш коду суверенітетові, територіальній  цілісності та 
недоторканості, обороноздатності, держ авній, економічній чи 
інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах
воєнного стану або в період збройного конфлікту, громадянин  
Лаш ин Д.Д. п ідозрю ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.

в Рівненській області 
підполковник юстиції

Старший слідчий в особливо важл 
слідчого відділу Управління Служ

111 КК У країни.

С ергій  КУЧ Г.РУК

П О Г О Д Ж Е Н О
Начальник відділу нагляду за доде]
органами СБУ та Державної прикордонної служ' 
Рівненської обласної прокуратури Т л  А р П И Л И П І В



Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам’ятка про 
процесуальні права та обов’язки вручені, права підозрюваного оголошені та 
роз’яснені.
Підозрюваний: ___________________________________  ч

'дОДдх« » год. «___ » хвилин

Старший слідчий в особливо важливих спрдваз 
слідчого відділу Управління Служби безпеки^крдіни  
в Рівненській області
підполковник юстиції Сергій КУЧЕРУК

ПРАВА ПІДОЗРЮ ВАНОГО 
Кримінальний процесуальний кодекс України

Підозрюваний, обвинувачений має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати 

їх роз'яснення у разі необхідності;
3) на перш у вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та 

перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують 
конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та 
інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент 
кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок 
держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який 
момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент 
відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7) у разі затримання -  на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких 

родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
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.
На всіх' стадіях кримінального провадження підозрюваний має право 

примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених 
законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках 
примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Права мені роз’яснені та зрозумілі. П ам ’ятку про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного отримав.

З правами ознайомився:

Н ТІ 2022 року Д м итро  Л А Ш И Н

Старший слідчий в особливо  
слідчого відділу Управління  
в Рівненській області 
підполковник юстиції Сергій К У Ч Е Р У К


