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ЗАЯВА
про вчинені кримінальні правопорушення
Даною заявою повідомляю про обставини, які вказують на наявність
ознак кримінальних правопорушень в діях окремих посадових осіб.
Згідно з чч. 6, 8 ст. 83 Конституції України у Верховній Раді України за
результатами виборів формується коаліція депутатських фракцій, до
складу якої входить більшість народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України. Коаліція депутатських
фракцій вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури
Прем’єр-міністра України та кандидатур до складу Кабінету Міністрів
України.
27 листопада 2014 року у Верховній Раді України VIII скликання була
створена коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна», до якої
увійшли 302 народних депутати з партії «Блок Петра Порошенка», партії
«Народний фронт», партії «ВО «Батьківщина», «Радикальної партії Олега
Ляшка» і партії «Об’єднання «Самопоміч».
Згідно з пропозиціями зазначеної коаліції були призначені Прем’єрміністр України та сформований склад Кабінету Міністрів України.
01 вересня 2015 року про вихід з коаліції депутатських фракцій
«Європейська Україна» оголосила фракція «Радикальної партії Олега
Ляшка»
(https://dt.ua/POLITICS/lyashko-ogolosiv-pro-vihid-frakciyi-radikalnoyi-partiyi-z-koaliciyi183354_.html). 17 лютого 2016 року про вихід з цієї коаліції оголосила фракція
політичної партії «ВО «Батьківщина» (https://ba.org.ua/batkivshhina-vijshla-z-koalici%D1%97yuliya-timoshenko/, https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/18/7099503/), а 18 лютого 2016
року
–
фракція
політичної
партії
«Об’єднання Самопоміч»
(https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/18/7099526/,
https://www.pravda.com.ua/news/2016/02/18/7099526/).

Після вказаних подій у складі коаліції депутатських фракцій
Верховної Ради України «Європейська Україна» залишилося 217 народних
депутатів, тобто менше, ніж 226 народних депутатів, які складають
«більшість народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради України», як того вимагає ч.6 ст.83 Конституції України.
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Таким чином, 18 лютого 2016 року коаліція депутатських фракцій
Верховної Ради України «Європейська Україна» перестала існувати. Цей
факт, крім іншого, підтверджується Указом Президента України №303/2019
від 21.05.2019 р. про дострокове припинення повноважень Верховної Ради
України та призначення позачергових виборів у зв’язку з відсутністю
коаліції депутатських фракцій (https://www.president.gov.ua/documents/3032019-27121), а
також тим, що під час засідання Конституційного Суду України у справі про
позачергові вибори, було оголошено, що А.В.Парубій, як Голова ВРУ, не
надав на запит Суду список народних депутатів, які входили до коаліції
депутатських фракцій після 18 лютого 2016 року, та матеріали діяльності
коаліції з 18 лютого 2016 року (https://www.unian.ua/elections/10582008-parubiy-ne-nadavksu-dokumentiv-shchodo-vihodu-z-koaliciji-troh-frakciy-suddya.html).

Згідно з ч.7 ст.83 Конституції України з дня припинення діяльності
коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути
сформована нова коаліція депутатських фракцій протягом одного місяця.
Незважаючи на зазначені конституційні приписи, ні в місячний строк,
ні в більш тривалий період нова коаліція депутатських фракцій Верховної
Ради України сформована не була.
14 квітня 2016 року, тобто після спливу майже двох місяців з
моменту припинення існування коаліції, незважаючи на відсутність коаліції
депутатських фракцій (тобто в умовах відсутності суб’єкта внесення
пропозицій щодо кандидатур Прем’єр-міністра України та членів Кабінету
Міністрів України), П.О.Порошенко, який на той час обіймав посаду
Президента України, запропонував Парламенту здійснити призначення
ряду осіб на посади Прем’єр-міністра України та членів Уряду.
Після цього, Верховна Рада України призначила Прем’єр-Міністром
України В.Б.Гройсмана (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1093-viii) та затвердила
склад Кабінету Міністрів України (https://zakon.rada.gov.ua/go/1097-VIII).
Вищезазначені обставини свідчать про те, що група осіб, до складу
якої входили П.О.Порошенко, В.Б.Гройсман, А.В.Парубій, народні
депутати України та інші службові й посадові особи держави, діючи
умисно, у складі організованої групи, об’єднаної єдиним умислом, з
корисливих та інших особистих мотивів, достовірно знаючи про
відсутність суб’єкта, який би міг ініціювати призначення голови та членів
Уряду України, та відповідно усвідомлюючи неможливість здійснити
законне призначення Прем’єр-міністра України та складу Уряду, точно
розуміючи, що здійснюють дії з прямим порушенням Конституції та
законів України, вчинила ряд дій, результатом яких стало ухвалення
постанов Верховної Ради України щодо призначення Прем’єр-Міністра
України та затвердження складу Кабінету Міністрів України.
Такі дії, крім іншого, очевидно супроводжувалися внесенням до
офіційних документів, що складалися під час процедури отримання
повноважень урядовцями, завідомо неправдивих відомостей (стосовно
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начебто наявності суб’єкта внесення пропозицій щодо кандидатур
Голови та членів Уряду), умисним використанням службовими особами
влади та службового становища всупереч інтересам служби, а також
завданням істотної шкоди державним та громадським інтересам.
У результаті таких дій був реалізований злочинний намір,
спрямований на отримання групою осіб влади та повноважень всупереч,
передбаченому законом порядку, тобто фактично на захоплення
державної влади.
Надалі, члени вказаної групи осіб, реалізуючи до кінця свій
злочинний намір, фактично незаконно приймали управлінські рішення,
здійснювали кадрові призначення, реалізовували організаційнорозпорядчі та адміністративно-господарські функції, прямо впливаючи
на розподіл фінансових, матеріальних, природних та інших ресурсів
України, діючи при цьому з метою особистого матеріального збагачення,
утримання влади та задоволення інших особистих інтересів.
Згідно з частиною 4 статті 5 Конституції України ніхто не може
узурпувати державну владу.
Конституційний Суд України в своєму Рішенні №6-рп від 05.102005 р.
зазначав, що узурпація державної влади означає неконституційне або
незаконне її захоплення органами державної влади чи органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об'єднаннями
тощо. Гарантією недопущення узурпації державної влади є, зокрема,
положення, згідно з яким органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України (частина друга статті 19). Положення частини четвертої статті 5
Конституції України «ніхто не може узурпувати державну владу» треба
розуміти як заборону захоплення державної влади шляхом насилля або в
інший неконституційний чи незаконний спосіб органами державної влади
та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
громадянами чи їх об'єднаннями.
Викладені вище обставини дають достатні підстави стверджувати,
що в діях осіб, які діяли у складі організованої групи, можуть бути наявні
ознаки злочинів (в тому числі організація, пособництво чи інші форми
співучасті), зокрема, передбачених:
- ст. 109 КК України: дії, вчинені з метою насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також
змова про вчинення таких дій;
- ст. 364 КК України: зловживання владою або службовим
становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної
вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи
використання службовою особою влади чи службового становища
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всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян
або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб;
- ст. 366 КК України: складання, видача службовою особою завідомо
неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних
документів;
- іншими статтями КК України.
Належним чином перевірити зазначені вище обставини, встановити
всі протиправні дії та їх обставини, точну кримінально-правову
кваліфікацію діянь, всіх осіб, які могли бути причетними до ймовірних
злочинних дій, можливо під час належного здійснення досудового
розслідування.
Згідно з частинами 1, 4 статті 214 КПК України слідчий, прокурор
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення
про вчинене кримінальне правопорушення зобов’язаний внести відповідні
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати
розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей
надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий,
прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані
прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у
прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне
правопорушення не допускається.
Згідно з пунктом 1 частини 4 статті 216 КПК України досудове
розслідування злочинів, вчинених Президентом України, повноваження
якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів
України, першим заступником та заступником міністра, членом
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна
України, його першим заступником та заступником, членом Центральної
виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного
бюро України, Генеральним прокурором, його першим заступником та
заступником, Головою Національного банку України, його першим
заступником та заступником, Секретарем Ради національної безпеки і
оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним
Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його
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першим заступником та заступником, радником або помічником
Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра
України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада
якої належить до категорії "А" здійснюють слідчі органів державного бюро
розслідувань.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 214, 216 КПК України,
ПРОШУ:
1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про
кримінальні правопорушення, зокрема, передбачені ст.ст. 109, 364, 366 КК
України, вчинені під час та внаслідок призначення 14 квітня 2016 року
Прем’єр-міністра України та членів Кабінету Міністрів України.
2. Розпочати відповідне досудове розслідування.
3. Направити документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію
заяви про кримінальні правопорушення, та відповідний витяг з Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

12 червня 2019 року

А.В.Портнов
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