ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру
місто Львів

^_2 червня 2022 року

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ
України у Львівській області підполковник юстиції Кононенко Дмитро
Леонідович,
розглянувши
матеріали
кримінального
провадження
№ 22022140000000072 від 05.05.2022 за ознаками вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 111-1 КК України,
керуючись вимогами ст. 42, п. 1 ст. 276, ст. ст. 277, 278 КГЖ України, ПОВІДОМИВ:
Мармій Наталі Сергіївні, 31.01.1994 р.н.,
уродженці
смт. Козацьке
Бериславського
району Херсонської області, громадянці
України, раніше не судимій, зареєстрованій за
адресою: Херсонська область, Бериславський
район, смт. Козацьке, провулок Степовий, 2А,
яка не є депутатом, адвокатом та нотаріусом,
про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в
незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій
території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7
ст. 111-1 КК України.
Фактичні обставини кримінального правопорушення:
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з Конституцією
України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України
поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил
інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами
України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949
року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з
приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994
року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф
1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини
території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з
усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.
Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент
рф Володимир путін та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням
представники влади рф, діючи 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, принципам Заключного акту
Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст.
2 Статуту ООН і 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), спланували, підготували і розв’язали
агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази

на вторгнення підрозділів зс рф на територію України з метою її незаконного
збройного захоплення та подальшої військової окупації.
24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного
стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі
пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту
20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про
правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного
стану із 05 години ЗО хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
15.03.2022 Законом України «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено
Указ Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку
дії воєнного стану в Україні», яким передбачено його продовження з 05 години
ЗО хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.
21.04.2022 Законом України «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено
Указ Президента України від 18.04.2022 №259/2022 «Про продовження строку
дії воєнного стану в Україні», яким передбачено його продовження з 05 години
ЗО хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб.
22.05.2022 Законом України «Про затвердження Указу Президента
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено
Указ Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку
дії воєнного стану в Україні», яким передбачено його продовження з 05 години
ЗО хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб
Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаних наказів, військовослужбовці
зс рф, шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та
артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та
цивільній інфраструктурі, незаконно вторглись на територію Україну через
державні кордони України в Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській,
Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили
збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти військової та
цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне
значення, після чого здійснили військову окупацію частини території України, в
тому числі м. Нова Каховка Херсонської області, який було захоплено
01.03.2022.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України №75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку
територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових)
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на
24 травня 2022 року» (в редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України від 06.05.2022 року №85),
Новокаховська міська територіальна громада внесена до вказаного переліку
територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових)
дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року, не пізніше
16.04.2022 (більш точна дата та час органом досудового розслідування не
встановлені), знаходячись на території окупованого військовослужбовцями
російської федерації міста Нова Каховка Херсонської області, Мармій Наталя
Сергіївна, 31.01.1994 р.н., діючи умисно, всупереч вимог діючого законодавства

України, керуючись ідеологічними мотивами, прийняла пропозицію
невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа представників
окупаційної влади міста Нова Каховка Херсонської області, та добровільно
зайняла посаду заступника начальника незаконного правоохоронного органу
«Новокаховського відділу поліції», створеного представниками державиагресора російської федерації на території тимчасово окупованого міста Нова
Каховка Херсонської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
Мармій Н.С. підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України
посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово
окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
Зміст (формулювання) підозри:
Мармій Наталя Сергіївна, 31.01.1994 р.н., будучи громадянкою України, за
невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у квітні 2022 року, але не
пізніше 16.04.2022 року, перебуваючи в місті Нова Каховка Херсонської області
(більш точне місце та час органом досудового розслідування не встановлено),
діючи з прямим умислом, усвідомлюючи свою протиправну діяльність,
керуючись ідеологічними мотивами, добровільно вступила на службу до
незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій
території міста Нова Каховка Херсонської області, де добровільно зайняла
посаду заступника начальника незаконного правоохоронного органу
«Новокаховського відділу поліції», створеного представниками державиагресора російської федерації на території тимчасово окупованого міста Нова
Каховка Херсонської області.
Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу
Управління СБ України у Львівсьь
підполковник юстиції

ПОГОДЖЕНО
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду
органами СБУ та Держав
Львівської обласної прок

їлодимирович

