ПОВІДОМЛЕННЯ
про ухвалення слідчим суддею Рівненського міського суду рішення про
здійснення спеціального досудового розслідування
у межах кримінального провадження
№22016180000000091 від 11.11.2016
стосовно Григоряна В.М.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області
Даш’ян К.Е. від 27.06.2022 (судова справа № 569/16835/17, провадження
№ 1-кс/569/2794/22) надано дозвіл на здійснення спеціального досудового
розслідування у межах кримінального провадження № 22016180000000091 від
11.11.2016 стосовно Григоряна Ваагна Масніковича, 04.09.1973 року
народження, уродженця Вірменії, останнє відоме місце реєстрації - Донецька
область, м. Донецьк, вул. Столбуна, 47, громадянина Вірменії, підозрюваного в
участі у діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України
Додаток: за текстом на
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аркушах.

Начальник відділу нагляду
за додержанням законів органами СБУ
та Державної прикордонної служби
Рівненської обласної прокуратури

Володимир ПИЛИПІВ

Справа №> 569/16835/17
І-кс/569/2794/22

УХВАЛА
27 червня 2022 року
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Даш’ян К.Е. при секретарі - Шкіндер І.М., за участю прокурора
-П и л и п іва В. захисника підозрюваного Григоряна В .М адвоката Жилінської Т.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі
суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в
Рівненській області підполковника юстиції Кучерука Сергія Володимировича, яке погоджено із начальником відділу нагляду за
додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України Рівненської обласної прокуратури
Пилипівни В. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні Х° 22016180000000091 від 11.11.2016
за підозрою Григоряна Ваагна Масніковича,04.09.1973 року народження,останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк,
вул. Столбуна, буд. 47, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-ЗКК України,ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки
України в Рівненській області підполковника юстиції Кучерука Сергія Володимировича, яке погоджено із начальником відділу нагляду за
додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України Рівненської обласної прокуратури
Пилипівни В. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні X» 2201618000000009! від ! 1.11.2016
за підозрою Григоряна Ваагна М асніковича,04.09.1973 року народження,останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк,
вул. Столбуна, буд. 47, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-ЗКК України.
В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться
досудове розслідування у кримінальному провадженні №>22016180000000091 від 11.11.2016 за підозрою Григоряна В.М. у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж квітня 2014 року невстановленими особами на території Донецької
області, з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України,
утворено незаконні збройні формування (далі -Н З Ф ) шляхом об'єднання двох і більше осіб, з метою здійснення терористичних актів, які
відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», єтерористичними групами.
До складу таких НЗФ увійшли иевстановлсні досудовим розслідуванням особи, які шляхом здійснення тероризму, тобто
суспільно небезпечної діяльності, шо полягає у Свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників,
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, 06.04.2014 оточили та захопили приміщення Донецької обласної
державної адміністрації, розташоване за адресою: м, Донецьк, бульвар Пушкіна, буд. 34, внаслідок чого місто Донецьк перейшло під
контроль терористичних груп, а в подальшому, їх учасники взяли під збройний контроль частину території Донецької області, до складу
якої увійшли адміністративно-територіальні одиниці (райони) та самоврядні територіальні одиниці (міста, селиша, села).
Керівництвом зазначених терористичних груп, з метою приховування вказаної злочинної діяльності, а також отримання
підтримки серед місцевого населення Донецької області, пропаганди і поширення ідеології створення псевдодержавного утворення на
території південно-східної частини України, отримання фінансування та подальшої легітимізації терористичної діяльності, спрямованої на
зміну меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, 07.04.2014 утворено
організацію під назвою «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), що відповідно до абз. 19 сг. 1 Закону України «Про боротьбу з
тероризмом», є терористичною.
Таку терористичну організацію утворено з метою продовження здійснення терористичної діяльності, шляхом злиття окремих
терористичних груп у стійке об'єднання трьох і більше осіб, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила
поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.
Крім того, з метою визнання даного квазідержавного утворення на міжнародному рівні, керівництвом «ДНР» видано акт про
проголошення державної самостійності «Донецької народної республіки».
У порушення порядку, встановленого Конституцією України та Законом України «Про всеукраїнський референдум», 11.05.2014
на території Донецької області проведено так званий «загальний обласний референдум» з питання визнання державної самостійності
«ДНР», а 14.05.2014 - прийнято «Конституцію Донецької народної республіки», якою закріплено державний устрій, порядок і принципи
функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права і обов’язки квазідержавного утворення,
суспільства та громадян.
Для реалізації вищезазначеного загального злочинного умислу у складі терористичної організації утворено так звані
«політичний блок» та «силовий блок», на учасників яких, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються ряд обов'язків.
Зокрема, на керівників та учасників силового блоку (не передбачених законом збройних формувань) покладається забезпечення
стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових
обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних сил України (далі- ЗСУ),
Терористична організація «ДНР», завідомо для Григоряна В.М., має єдиний план злочинної діяльності та чіткий розподіл
функцій учасників щодо його досягнення.
На учасників силового блоку терористичної організації, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні
обов’язки:
- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов’язків
співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ;
- з метою опору представникам держаної влади та унеможливленій припинення злочинної діяльності правоохоронними
органами та ЗСУ, організація у групи осіб, які ’є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та
керівництво їхніми діями;
- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;
- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» не передбачених законом збройних формувань та керівництво
їхніми діями;
- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області;
- вчинення терористичних актів та диверсій на території України;
- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними
засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності правоохоронців та військовослужбовців України та забезпечення
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власної злочинної діяльності;
- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу легітимну владу в
Україні;
- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про
визначеній суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;
- організація поставок зброї, бойових припасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників
терористичної організації;
організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та бонових припасів, створення військовопромислового комплексу «ДНР».
З метою захисту територіальної цілісності України, 13.04.2014 Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення
«Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 'територіальної цілісності України», яке введено в дію
Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання
терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території
України розпочато антихерористичну операцію.
У подальшому, 30.04.2018 Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про широкомасштабну
антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яку введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській
областях» № 116/2018 від 30.04.2018 (операція об’єднаних сил, далі - ООС).
Достовірно усвідомлюючи всі наведені вище обставини, Григорян В.М., діючи умисно, за власною ініціативою, з мотивів
особистої неприязні до дію чої в Україні влади, з метою безпосередньої участі в злочинній діяльності терористичної організації «ДНР»
щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, зокрема шляхом застосування
збройної сили проти військових формувань, задіяних у проведенні АТО та ООС, у невстановленмй досудовим слідством час, але не
пізніше листопада 2014 року, вступив до незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» - Першої Слов’янської
окремої мотострілецької бригади 1 Армійського Корпусу Міністерства оборони ДНР, зобов’язався дотримуватись встановлених правил
поведінки та виконувати визначені йому функції, відповідно до посадових інструкцій займаних ним військових посад у вказаному више
підрозділі, та накази командирів.
На час перебування ускладі терористичної організації «ДНР» Григорян В.М. був забезпечений камуфльованою формою одягу,
іншою військовою амуніцією.
Григорян В.М., вступаючи до складу терористичної організації «ДНР», а саме вищевказаного НЗФ «ДНР», був достовірно
обізнаним, що вони відносяться до збройних формувань, створення, яких не передбачене Законами України, та, які мають організаційну
структуру військового типу (поділяються на структурні підрозділи (управління, частини, підрозділи, групи, відділення та ін.) з
визначенням особового складу кожного з них, які носять формений одяг військового типу), діють на принципах єдиноначальності та
субординації, використовують знаки розрізнення, мають воєнізований характер завдань та методів (здійснення з використанням
вогнепальної зброї та військової техніки збройного опору підрозділам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, задіяним
у проведені АТО, ООС), виконують завдання військового характеру (утримання тимчасово окупованої території Донецької області,
встановлення на цій території військового стану, чергування з вогнепальною зброєю на підконтрольних об’єктах та блок - постах для
здійснення збройного опору), мають для цього відповідні матеріальні засоби (військовий одяг, зброю, боєприпаси та ін.) та військову
техніку.
При цьому Григорян В.М. брав безпосередню участь у діяльності терористичної організації «ДНР» - Першої Слов’янської
окремої мотострілецької бригади 1 Армійського Корпусу Міністерства оборони ДНР та, відповідно до визначених за ним обов’язків, чинив
збройний опір та незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України і
військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні АТО та ООС, шляхом керівництва відповідними підрозділами
вказаного НЗФ, організації та участі у військовій, стройовій, фізичній підготовці вказаного НЗФ, забезпечення несення служби на блок
постах ввіреної ділянки обслуговування.
Зокрема, Григорян В.М. під час злочинної діяльності із використанням терміналу мобільного зв ’язку з номером 066-346-78-43, у
період з 22.11.2017 по 10.01.2018, перебуваючи в зоні дії базових станцій, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької
області, а саме в зоні розташування вказаного вище НЗФ, в районі населених пунктів смт. Тельманове Тельманівського району, с. Луково
Тельманівського району, с. Василівка Старобешевського району, м. Донецьк, м. Комсомольське, смт. Старобешево, смт. Андріївна, серед
іншого, надавав вказівки підлеглим щодо обліку, видачі, списання зброї та боєприпасів підрозділів 1 Слов’янської ОМБр 1 АК МО так
званої «ДНР», щодо вжиття заходів із попередження прориву військовослужбовцями Збройних Сил України та інших правоохоронних
органів, задіяних в АТО, позицій, що перебувають в зоні відання очолюваного Григоряном В.М. підрозділу НЗФ, в тому числі шляхом
укріплення їх кулеметниками та мінометниками, та відкриття вогню на ураження.
За вказаним фактом 13.05.2022 складено письмове повідомлення про підозру ГригорянаВ.М . у вчиненні злочину,передбаченого
ч. 1 от. 258-3 КК України. У подальшому, 02.06.2022, у зв’язку із уточненням установчих даних, складено повідомлення про зміну раніше
повідомленої підозри вказаному громадянину, відповідно до якого, Григорян Ваагн Маснікович,04.09.1973 року народження.останнє
відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 47,підозрюється в участі у діяльності терористичної організації,
тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати Григоряна В.М. у вчиненні вказаного вище злочинупідгверджуються зібраними у
ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме: протоколами огляду ресурсів мережі Інтернет, висновками експертів,
протоколами за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, іншими матеріалами кримінального провадження, зокрема:
-актом огляду та аналізу мережі Інтернет-сторінкн від 09.11.2016, де зафіксовано інформацію про 1 окрему Слав'янську бригаду;
- протоколом огляду інформації, розміщеної у мережі Інтернет, від 30.01.2017 щодо організаційної діяльності терористичної
організації «ДНР»;
- показаннями свідків Малюхова С.В. від 19.12.2017, Повара Д В . від 18.03.2021, Ш алигінаО.В. від 18.03.2021;
- протоколом огляду мережі Інтернет від 07.05.2021, де виявлено відеозапис за участі підозрюваного та вказує на його
приналежність до військових підрозділів «ДНР»;
- протоколом НСРД від 12.01.2018, де зафіксовано усне мовлення підозрюваного та його причетність до військових підрозділів
«ДНР»;
- висновком експерта №2603/2604 від 07.07.2021 щодо приналежності голосу на протоколі за наслідками проведення ИСРД саме
підозрюваному.
У зв'язку із тим, що існують достатні підстави вважати, що
Григорян В.М. перебуває на тимчасово окупованій території
України, письмове повідомлення про підозру та повідомлення про виклики для проведення слідчих дій розміщені на офіційному веб-сайті
Офісу Генерального прокурора та в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета «Урядовий Кур’єр»),
На вказані вище виклики, 20.06, 21.06 та 22.06.2022 Григории В.М. не прибув, у з в ’язку із чим 22.06.2022 оголошено його
розшук, здійснення якого доручено ВКРУСБУ в Рівненській області.
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Відповідно до повідомлення ВКР УСБУ в Рівненській області №2/54 і від 22.06.2022, на даний час Григорян В .М перебуває на
тимчасово окупованій території Донецької області, де переховується від органів досудового розслідування та й надалі продовжує участь в
незаконному збройному формуванні терористичної організації «ДНР».
Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22016180000000091за підозрою
Григоряна В.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, спеціального досудового розслідування.
Свідки, яких необхідно допитати в ході судового засідання при розгляді даного клопотання відсутні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Захисник підозрюваного Григоряна В.М. адвоката Жилінської Т.П., в судовому засіданні заперечував щодо задоволення
клопотання слідчого. Пояснив, що клопотання не обгрунтоване та безпідставне тому просили в його задоволенні відовити.
Заслухавши пояснення прокурора, захисника, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 2 ст. і КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних
положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та
інших законів України.
Відповідно до положень ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного
чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням
положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні шодо
злочинів,
передбачених статтями
109,110,110-2, Ш , 111-1,112,113,114,114-1,114-2, 115,116, 118, частиною
другою статті
121,частиною другою статгі 127, частинами другою і третьою статті 146,статтями 146-1, 147, частинами другою - п’ятою статті 191 (у
випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258,258-1,258-2,258-3,258-4,258- , 348,364,
3 64-1,365,365-2,368,368-2,368-3, 368-4,369,369-2,370,379,400,408,436,436- , 437,43 8 ,4 3 9 ,4 4 0 ,4 4 1 ,4 4 2 ,4 4 3 ,4 4 4 ,4 4 5 ,4 4 6 ,4 4 7 Кримінал
ьного кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово
окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від
кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Судом встановлено, що слідчим відділом У правління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у
кримінальному провадженні №22016180000000091 від 11.11.2016 за підозрою Григоряна В.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. Іст.
2583 КК України.
У зв’язку із тим, що існують достатні підстави вважати, що
Григорян В.М. перебуває на тимчасово окупованій території
України, письмове повідомлення про підозру та повідомлення про виклики для проведення слідчих дій розміщені на офіційному веб-сайті
Офісу Генерального прокурора та в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета «Урядовий Кур’єр»).
На вказані вище виклики, 20.06, 21.06 та 22.06.2022 Григорян В.М. не прибув, у зв’язку із чим 22.06.2022 оголошено його
розшук, здійснення якого доручено ВКРУСБУ в Рівненській області.
Відповідно до повідомлення ВКР УСБУ в Рівненській області Хв2/541 від 22.06.2022, на даний час Григорян В.М. перебуває на
тимчасово окупованій території Донецької області, де переховується від органів досудового розслідування та й надалі продовжує участь в
незаконному збройному формуванні терористичної організації «ДНР»,
Згідно чинного законодавства, спеціальне кримінальне провадження спрямовано насамперед на вирішення завдань
кримінального судочинства, а саме н а те , щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в
міру своєї вини (ст. 2 КПК України), а також дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя й компенсацію
заподіяного злочином збитку. П ід час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального провадження
абозавласн ою ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значеній для вирішення питання про
здійснення спеціального досудового розслідування (ст,297-3 КПК України). Тобто, під час розгляду клопотання допит свідків у
кримінальному провадженні не є обов’язковим.
Відповідно до п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положення» КПК України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності
Державного бюро розслідувань, положення глави 24—1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних
правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслодвання здійснюється на підставі ухвали слідчого
судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами
другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 2582, 258-3,258-4,258-5, 3 4 8 ,3 6 4 ,3 6 5,368,368-2,379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу
України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває
за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення
спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які
переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або
міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території
України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами,
зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового
розгляду.
У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначзтися фактичні
дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території У країни або в районі проведення антитерористичної
операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про
перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному
кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за
межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частіші другій статті 297-1 цього Кодексу, а також
у цьому пункті, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів
слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/
або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної
відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території
України або в районі проведення антитерористичної операції.
Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів,

*1716*25986310*1*1*
» 1 7 1 fi*T4QSS.3in*l *1 *

зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими
статтею 32 цього Кодексу.
Відповідно д о ч.5 с т . 139 КГТК України, ухиленіи від явки н а виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення йото у міждержавний та/або
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Також, ч. З ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України» від 15 квітня 2014 року№ 1207-У11 передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий
виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який
перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового
розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з
особливостями, встановленими цим Законом.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним € особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу,
повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено
повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжнто заходів для вручення
у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення
спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково
публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють
досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав
людини у відповідності до якої «обгрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод
людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об'єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо
вчинила злочин.
Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у
кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який
переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або
міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли
злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або
оголошені у міждержавний таїабо міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами,
зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового
розгляду.
Крім того, п. 2 ч. З ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» від 15 квітня 2014 року№ 1207-УІ1 встановлено, що вимога про оголошення у між державний або
міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішуєгься питання про застосування стосовно цих осіб спеціального
кримінального провадження.
Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваних, а виходячи лише з фактичних даних, які
містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що підозрювані
обґрунтовано підозрюється у вчиненні
інкримінованих йому злочинів.
Як встановлено в судовому засіданні, що досудовим розслідуванням встановлено, що наявні достатні підстави для проведення у
кримінальному провадженні № 22016180000000091за підозроюГригоряна В.М.у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК
України, спеціального досудового розслідування.
Свідки, яких необхідно допитати в ході судового засідання при розгляді даного клопотання відсутні.
Ураховуючи вищевккладене, суд вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення
спеціального досудовопо розслідування по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4,309,395 КПК України, УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016180000000091 від
11.11.2016 за підозрою Григоряна Ваагна Масніковича.04.09.1973 року народження,останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м.
Донецьк, вул. Столбуна, буд. 47, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-ЗКК України.
Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню Х° 22016180000000091
від 11.11.2016 перестануть існувати, органу досудового слідства необхідно звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення
спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами,
передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
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