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

м. Рівне 12 січня 2023 року

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в
Рівненській області капітан юстиції Гармадій Олександра Петрівна,
розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 22022180000000199 від 05.10.2022 та 
встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до вимог ст. ст. 40, 42, 276, 
277, 278, 279 КПК України, -

П О В І Д О М И В :

Ворушило Олені Анатоліївні, 04.04.1969 
року народження, громадянці України, 
уродженці с. Сердите Шахтарського району 
Донецької області, зареєстрованій за 
гдресою: Донецька область, Горлівський 
район (колишній Шахтарський), 
Шахтарська територіальна громада, 
с. Зачатівка, вул. Миру, 94а, раніше не 
судимій

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених:

- ч. 5 ст. і  11-1 Кримінального кодексу України -  участь громадянина 
України в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово

• V# •••окупованій території;
- ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України -  пособництві державі- 

агресору, тобто у вчиненні громадянином України умисних дій, 
спрямованих на допомогу державі-агресору, окупаційній адміністрації 
державі-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації 
рішень та дій держави-агресора, окупаційної адміністрації держави- 
агресора.

Фактичні обставини кримінального правопорушень, у вчиненні 
яких підозрюється Ворушило O.A.

Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною та незалежною 
державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах 
існуючого кордону є цілісною та недоторканною. Перебування на території 
України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури,



визначеної Конституцією та законами України, Гаагськими конвенціями 1907 
року, IV Женевськими конвенціями 1949 року, а також усупереч Меморандуму 
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї, Договору про дружбу, співробітництво та 
партнерство між Україною та Російською Федерацією 1997 року та іншими 
міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної 
держави та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, 
передбаченими міжнародним правом.

Діючи в порушення норм міжнародного гуманітарного права, президент 
російської федерації (далі рф), а також інші невстановлені на даний час 
досудовим розслідуванням представники влади рф, всупереч вимогам п. п. 1,2 
Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципів Заключного акту 
Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимог ч. 4 ст. 2 
Статуту ООН та Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об' єднаних Націй 
від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV) від 21.12.1965 № 2131 
(XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), підготували та розв’язали агресивну війну 
та військовий конфлікт підрозділів збройних сил російської федерації на 
території України.

24.02.2022 на виконання злочинного наказу військовослужбовці збройних 
сил рф, шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї, незаконно вторгайся на 
територію України через державні кордони в Автономній Республіці Крим, 
Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, 
Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, 
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові 
частини, інші об'єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне 
значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з 
метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням 
порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до теперішнього часу 
та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв’язку з цим, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 
години ЗО хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України від 24.02.2022 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні»» затверджено зазначений 'Указ, дію якого продовжено по теперішній 
час.

Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Агресія 
проти України» A/RES/ES-11/1 від 02,;03.2022 визнається, що рф вчинила агресію 
проти України, порушивши базові норми ООН, і від рф вимагається припинити 
збройну агресію проти України, включаючи також деокупацію Криму та 
Донбасу, негайно, повністю та безумовно вивести всі свої збройні сили з 
території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.



з

Рішенням Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй від
16.03.2022 на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення рф 
на територію України.

Водночас, згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» датою 
початку тимчасової окупації рф окремих територій України є 19.02.2014.

Зокрема, з 19.02.2014 представниками рф розпочато збройне вторгнення 
збройних сил рф, приховане твердженням керівників рф про переміщення 
військових підрозділів в рамках звичайної ротації сил Чорноморського флоту, 
які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту рф та іншими 
підрозділами зс рф здійснили блокування й захоплення адміністративних 
будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, 
забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя.

18.03.2014 російська федерація оголосила про офіційне включення Криму 
до її території.

Протягом березня - початку квітня 2014 року, під безпосереднім 
керівництвом та контролем представників влади рф, представники іррегулярних 
незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, 
підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією взяли під 
контроль будівлі, в яких знаходилися органи місцевої влади та місцеві органи 
виконавчої влади України, військові об’єкти України в окремих районах 
Донецької та Луганської областей України.

Зокрема, під безпосереднім керівництвом та контролем невстановлених на 
цей час представників влади та зс рф, 07.04.2014 на території Донецької області 
України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» 
(далі -  «ДНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які 
функціонують і по теперішній час.

Окремі території України, що входять до складу Донецької області є 
окупованими рф (у тому числі окупаційною адміністрацією російської федерації) 
починаючи з 07.04.2014, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207.

Контроль та координація діяльності цієї терористичної організації, як і її 
фінансове та матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, 
військовою технікою, здійснюється представниками влади та збройних сил рф.

Указана терористична організація має конкретного лідера, чітку ієрархію 
та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та 
учасники - підпорядковуються лідерам організації, а також розподіл функцій між 
її учасниками, на яких покладені відповідні обов’язки згідно з єдиним планом 
спільних злочинних дій.

Як результат, 07.04.2014 після безпосередньої окупації території 
Донецької області, представниками збройних формувань рф фактично було



узурповано всі владні повноваження на тимчасово окупованій ними території 
шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових 
комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх 
сферах життєдіяльності громади міста, фактичної ліквідації приватної власності, 
свободи слова, пересування та волевиявлення, а також шляхом повсякденного 
залякування населення, застосування фізичного та психологічного впливу до 
окремих категорій суспільства та верств населення, в тому числі шляхом 
незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади 
України та місцевого самоврядування.

07.04.2014, за поданням керівника Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на 
території Донецької області розпочато проведення антитерористичної операції 
(далі -  АТО).

13.04.2014, через посилення сепаратистських виступів та захоплення 
державних установ на сході України, виконуючий обов’язки Президента України 
Указом від 14.04.2014 № 405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки 
і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності України», та Україною розпочато 
на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну АТО із 
залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Усвідомлюючи, що законні дії сил АТО по припиненню діяльності 
терористичних організацій та відновленню конституційного правопорядку на 
території України ставлять під загрозу реалізацію їх злочинного плану, 
представники влади РФ залучили до його виконання не лише терористичні 
організації та іррегулярні збройні формування, а й регулярні підрозділи зс рф, 
які здійснювали ракетно-артилерійські обстріли, а також збройні напади на 
підрозділи і позиції сил АТО з території російської федерації.

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 10.02.2022.

Станом на 08.02.2022 вздовж усього кордону з Україною з боку російської 
федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України було 
зосереджено 140 тис. військових російської федерації, включаючи повітряний та 
морський компонент.

З метою створення приводів для ескалації воєнного конфлікту і здійснення 
спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації та 
світовою спільнотою, представниками влади та збройних сил російської 
федерації 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 Збройних Сил 
України по території рф та тимчасово окупованих територіях 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, 15.02.2022 державна дума рф звернулася 
до президента російської федерації з проханням визнати незалежність 
«самопроголошених Донецької та Луганської народних республік».

18.02.2022 керівниками рф 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.

19.02.2022 вказаними особами було оголошено так звану загальну 
мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 
областей.

21.02.2022 керівники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до 
президента рф з проханням визнати незалежність так званих Донецької та 
Луганської народних республік.

В цей же день, президент рф скликав 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».

Цього ж дня президент російської федерації підписав указ про визнання 
незалежності Донецької народної республіки та Луганської народної республіки.

22.02.2022 президент рф підписав з керівниками рф 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 рф, реалізуючи злочинний план, з метою надання 
видимості законності дій по нападу на Україну, направив до ради федерації рф 
звернення про використання збройних сил російської федерації за межами рф, 
яке було задоволено.

23.02.2022 керівники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово 
окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до 
президента рф з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної



агресії «українського режиму щодо населення» так званих Донецької та 
Луганської народних республік.

Збройна агресія рф розпочалася 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, а 24.02.2022 переросла в повномасштабне збройне вторгнення на 
суверенну територію України, після того як президент рф оголосив про початок 
так званої «спеціальної воєнної операції» проти України.

Тимчасова окупація частин території України здійснюється рф за 
допомогою збройних формувань російської федерації, що складаються з 
регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих міністерству оборони рф, 
підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим 
відомствам рф, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних 
збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, 
підпорядкованих, керованих та фінансованих рф, 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, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України.

Водночас, за державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, 
міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного 
права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на 
нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово 
окупованій території.

Згідно ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток 
до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі (1907 року), територія 
визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії 
супротивника.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження 
Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово 
окупованих Російською Федерацією» із 07.04.2014 вся територія Горлівського 
району Донецької області перебуває в тимчасовій окупації.

Водночас, протягом періоду часу з 2015 по 2020 роки в Україні проведено 
Адміністративно-територіальну реформу. Згідно постанови Верховної Ради від 
17.07.2020 «Про утворення та ліквідацію районів» на території Донецької області 
утворено п ять нових районів, в тому числі Горлівський (з адміністративним 
центром у місті Горлівка) у складі територій Вуглегірської міської, Горлі вської 
міської, Дебальцівської міської, Єнакієвської міської, Жданівської міської, 
Сніжнянської міської, Хрестівської міської, Чистяківської міської, Шахтарської 
міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.



Крім того, вказаною постановою ліквідовано Амвросіївський, 
Бахмутський, Бойківський, Великоновосілківський, Волноваський, 
Добропільський, Костянтинівський, Лиманський, Мангушський, Мар’їнський, 
Нікольський, Новоазовський, Олександрівський, Покровський, Слов’янський, 
Старобешівський, Шахтарський, Ясинуватський райони.

На територіях, які опинилися в окупації, зокрема на території Горлівського 
району (колишнього Шахтарського району Донецької області), представники 
держави-агресора створили незаконні органи влади, які поширювали, 
встановлювали та закріплювали владу російської федерації на місцях.

Водночас, з метою забезпечення режиму окупації та придушення 
супротиву проти українського населення так званим законодавчим органом ДНР 
прийнято ряд законів та підзаконних нормативних актів.

В подальшому, 19.09.2022 загальна палата так званої ДНР звернулась до 
незаконної влади -  голови республіки Д. Пушиліна і парламенту ДНР з 
проханням проведення референдуму з питання входження до складу росії.

Референдум так званої ДНР з питань приєднання тимчасово окупованих 
територій ДНР до складу росії в якості суб’єктів федерації проводився на основі 
закону голови так званої ДНР Д. Пушиліна від 20.09.2022 і постанови так званої 
Народної Ради ДНР від 20.09.2022 «Про призначення референдуму ДНР з питань 
входження в склад російської федерації на правах суб’єкта федерації».

20.09.2022 так звана ЦВК ДНР затвердила порядок його проведення, 
згідно якого, підготовка і проведення референдуму, забезпечення реалізації 
права на участь в референдумі здійснюють комісії референдуму: ЦВК ДНР, яка 
формує територіальні комісії референдуму, які формують дільничні комісії 
референдуму, до складу яких входять голови, заступники голів і секретарі, що 
призначаються одночасно з формуванням відповідних комісій.

21.09.2022 президент рф підтримав таке рішення. Результатом незаконного 
«референдуму» стала тимчасова окупація території Донецької області, а також її 
входження до складу російської федерації на правах суб’єкта федерації.

Крім того, в постанові Верховної Ради України «Про Звернення Верховної 
Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, 
Європейського Парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів 
держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними 
адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово 
окупованих територіях України» від 29.07.2022 № 2484 Верховна Рада України 
рішуче засудила будь-які намагання окупаційних адміністрацій держави- 
агресора -  російської федерації організувати та провести псевдореферендуми на 
тимчасово окупованих територіях України. Крім того, вона закликала жителів 
тимчасово окупованих територій України не брати участі у провокативних і 
незаконних псевдореферендумах, які має намір провести держава-агресор, таким 
чином продемонструвавши єдність Українського народу та непорушність 
кордонів України.



Результата «референдуму» не визнані жодною країною світу, крім 
російської федерації.

Водночас, громадянка України Ворушило Олена Анатоліївна, 
перебуваючи на тимчасово окупованій території Горлівського району Донецької 
області, незважаючи на факт триваючої війни України з країною-агресором 
добровільно погодилась на незаконну пропозицію окупаційної адміністрації та 
прийняла участь у організації та проведенні протягом 23-27.09.2022 
«референдуму» з питань приєднання тимчасово окупованих територій ДНР до 
складу рф в якості суб’єктів федерації, у якості секретаря дільничної комісії 
референдуму, проведеного на базі будинку культури селища Садове (географічні 
координати: 48.028976, 38.398317, поштовий індекс 86251), з метою зміни меж 
території та державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, Закону України «Про всеукраїнський 
референдум», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», чим, в 
тому числі, створила уяву у невизначеного кола осіб 
у легітимності проведення процедури плебісциту.

Таким чином, Ворушило Олена Анатоліївна обгрунтовано 
підозрюється в участі у організації та проведенні незаконного референдуму

• u  » * »  ^  •на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено факти вчинення 
Ворушило O.A. пособництва державі-агресору.

Так, з моменту початку збройної агресії проти України поняття «держава 
агресор» було використано щодо рф у постанові Верховної Ради України від
27.01.2015 № 129 «Про Звернення Верховної Ради України до Організації 
Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
Парламентської Асамблеї ГУ AM, національних парламентів держав світу про 
визнання Російської Федерації державою-агресором». В ній зазначено, що 
беручи до уваги Статут ООН та Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 3314 
«Визначення агресії» від 14.12.1974, Верховна Рада України визнає російську 
федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує 
діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і 
безпеку, а так звані «ДНР» і «JTHP» -  визнає терористичними організаціями.

Водночас, про факт здійснення з 2014 року збройної агресії проти України 
свідчить низка нормативно правових актів.

Зокрема, Указом виконувача обов’язків Президента України від 17.03.2014 
№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію», констатовано, що «Суспільно- 
політична ситуація на Кримському півострові загострилася, мають місце 
неприхована агресія, захоплення російською стороною частини території 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Незаконно створеними 
збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових



підрозділів збройних сил російської федерації захоплюються та блокуються 
будівлі органів державної влади, органів влади в Автономній Республіці Крим, 
аеропорти, суходільні та морські транспортні комунікації, органи військового 
управління, військові частини та установи Збройних Сил України, що 
дислоковані на Кримському півострові».

Заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської 
Федерації та подоланні її наслідків», яка схвалена Постановою Верховної Ради 
України від 15.04.2015 № 337, Верховною Радою констатовано, що «збройна 
агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20.02.2014, коли були 
зафіксовані перші випадки порушення збройними силами рф всупереч 
міжнародно-правовим зобов’язанням рф порядку перетину державного кордону 
України в районі Керченської протоки та використання нею своїх військових 
формувань, дислокованих у Криму ві дповідно до Угоди між Україною і рф про 
статус та умови перебування Чорноморського флоту рф території України від 
28.05.1997, для блокування українських військових частин».

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268 (втратив чинність на 
підставі Закону України від 21.04.2022 № 2217), у якому визначено, що 
«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 рф, підрозділів та спеціальних 
формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам рф, їхніх радників, 
інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд 
та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих рф, 
а також за допомогою окупаційної адміністрації рф, яку складають її державні 
органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово 
окупованими територіями України, та підконтрольні рф самопроголошені 
органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих 
територіях України».

У постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України 
у зв’язку з визнанням рф незалежності незаконних самопроголошених утворень 
на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської 
областей України» від 22.02.2022 № 2093 зазначено, що «21.02.2022 президент 
рф визнав незалежність незаконних самопроголошених утворень на тимчасово 
окупованих частинах території України та наказав ввести війська рф на 
територію України. Цим рішенням рф здійснила акт чергової агресії та вкотре 
грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в 
рамках міжнародно визнаних кордонів, а також низку міжнародно-правових 
актів багатостороннього і двостороннього характеру».

Крім того, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні», в якості підстави введення воєнного 
стану в Україні - військова агресія рф проти України. Водночас, усі Укази



Президента України, якими продовжувався строк дії воєнного стану в Україні в 
якості підстави його продовження зазначають триваючу широкомасштабну 
збройну агресію рф ї проти України.

Разом з тим, у постанові Верховної Ради України «Про Звернення 
Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, 
Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та 
парламентів іноземних держав щодо невизнання незалежності незаконних 
утворень на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та 
Луганської областей» від 15.03.2022 № 2039, зазначено, що «застосування рф 
збройної сили проти України становить злочин збройної агресії і цей факт 
визнається міжнародною спільнотою.

Досудовим розслідування встановлено, що в умовах збройної агресії рф 
проти України, за тимчасової окупації територій України, в тому числі Донецької 
області, на якій державою-агресором встановлено окупаційні адміністрації, 
громадянка України Ворушило Олена Анатоліївна вчиняє умисні дії, спрямовані 
на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання 
шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки її дій та рішень через призму 
схвалення конкретних ініціатив, сприяння їм та добровільного виконання, 
усвідомлюючи наслідки таких дій.

Так, Ворушило O.A. будучи обізнаною про узурпування влади 
окупаційною адміністрацією держави-агресора, добровільно, у невстановлений 
досудовим розслідуванням час, але до 14.04.2022, погодилась на пропозицію 
представників окупаційної адміністрації щодо призначення її на посаду 
керуючої справами незаконно створеної Садовської селищної адміністрації 
(«управляющий делами Садовской поселковой администрации»), яку обіймає на 
даний час, що входить до складу так званої «Адміністрації міста Шахтарськ», що 
діє на території Горлівського району, Донецької області.

В подальшому, Ворушило O.A., перебуваючи на посаді керуючої 
справами незаконно створеної Садовської селищної адміністрації, 14.04.2022 
вчинила дії щодо реалізації рішень окупаційної адміністрації держави-агресора, 
зокрема прийняла участь у виконанні указу голови терористичної організації 
«ДНР» від 27.09.2021 № 364 «Об отопительном периоде» Д. Пушиліна шляхом 
розробки заходів, які підлягали виконанню на тимчасово окупованій території 
Садовської селищної адміністрації упродовж серпня-вересня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 на 
виконання закону так званої ДНР «Про пожежну безпеку», Правил пожежної 
безпеки при веденні особливого протипожежного режиму, затверджених 
наказом так званого Міністерства по справах громадянської оборони, 
надзвичайних ситуацій і ліквідацій наслідків стихійних лих ДНР від 25.06.2018, 
зареєстрованим так званим Міністерством юстиції ДНР 13.07.2018 № 2678, 
керуючись розпорядженням так званого голови адміністрації м. Шахтарськ від
04.07.2022 № 315 Ворушило O.A. розробила План заходів по попередженню 
пожарів в період особливого протипожежного режиму в 2022 році на території,



підконтрольній Садовській селищній адміністрації, який в подальшому 
затвердила розпорядженням, як в.о. голови селищної адміністрації.

Таким чином, Ворушило O.A. обґрунтовано підозрюється у 
пособництві державі- агресору, тобто у вчиненні громадянином України 
умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, окупаційній 
адміністрації державі-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом

9 t4S 4 9 .  л 9 99 9 4 944реалізації рішень та дій держави-агресора, окупаційної адміністрації 
держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Старший слідчий СВ
УСБУ в Рівненській області • ••• каштан юстиції

Прокурор відділу нагляду 
за додержанням законів 
регіональним органом безпеки 
Рівненської обласної прокуратури

Повідомлення про підозру, а також пам’ятка про процесуальні права та 
обов’язки мені вручені, права підозрюваного оголошені та роз’яснені.

Підозрюваний: ____________

«____ » год. «____ » хвилин «_

Старший слідчий СВ 
УСБУ в Рівненській області 
капітан юстиції

Підозрюваній роз’яснюються йраба, передбачені ст. 42 КПК України:
Підозрювана, обвинувачена 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 першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого га 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;

» січня 2023 року.

Олександра ГАРМАДІЙ



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.

Підозрювана, яка 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.

Підозрювана зобов’язана:
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. Пам’ятку про процесуальні права та 
обов’язки підозрюваного отримала.

З правами ознайомився:

«____» ____________  2023 р о к у ____________________________________________

Старший слідчий СВ
УСБУ в Рівненській області • ••• капітан юстиції


