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ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України

1. Обставини, які на думку заявника свідчать про наявність ознак
злочину в діях П.Порошенка

23.06.2020 вийшла друком книга колишнього радника з нацбезпеки 
США Джона Болтона про його роботу в Білому домі під назвою «Кімната, 
де це сталося (The Room Where It Happened A White House Memoir)». У цій 
книзі Джон Болтон розповідає про весь свій період роботи в Білому домі, 
зокрема, про те, як команда президента США приймала зовнішньополітичні 
рішення. Остання глава цієї книги під назвою «Кінець ідилії» повністю 
присвячена Україні.

Зокрема, в своїй книзі Джон Болтон описує свій перший офіційний 
візит в Україну в 2018 році, коли він у компанії керівника Пентагону Джима 
Меттіса прилетів до Києва на військовий парад з нагоди Дня незалежності 
України.

На той час в Україні вже фактично розпочалась президентська 
передвиборча кампанія -  і вже на першій офіційній зустрічі тодішній 
президент Петро Порошенко спробував залучити американську делегацію 
на свій бік.

Далі була зустріч в Марийському палаці в присутності глави МЗС 
Клімкіна, де Порошенко, зокрема, заявив про бажання купити більше
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американської зброї. Потім тодішній президент відвів Болтона в іншу 
кімнату для зустрічі віч-на-віч, де попросив США підтримати його 
передвиборну кампанію.

Болтон пише: «Після зустрічі (двох делегацій), Порошенко забрав 
мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали 
його переобрання. Він також висунув низку інших прохань, на які я 
відреагував -- і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" 
на прохання про підтримку.

Але чого Порошенко насправді хотів, так це санкцій проти Ігоря 
Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію 
Тимошенко, яка була, в усякому разі, на той момент, головним суперником 
Порошенко на виборах 2019 року».

У цьому питанні Болтон не відкинув можливість підтримки, та 
запропонував Порошенку передати в Мін'юст США докази проти Ігоря 
Коломойського.

Зазначена вище інформація розміщена в багатьох інтернет виданнях, 
як Українських, так і зарубіжних, зокрема, за посиланнями:

1. https://www.kvivpost.com/ukraine-politics/bolton-memoir-trump-talks- 
profanely-about-ukraine-zelensky.html (видання «Kyiv Post»)

2. https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/25/7257161/ (видання 
«Українська правда»);

3. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/06/25/7111507/ 
(видання «Європейська правда»;

4. https://strana.ua/news/274678-skandalnuiu-knihu-boltona-napechatali- 
■html (видання «Страна.иа)

5. https://sbu.ua/politika/bolton-zayavil-chto-poroshenko-prosil-ssha-vvesti- 
sankcii-protiv-kolomovskogo-pered-vyborami-19171.html (Видання 
«Спілка блогерів України)

6. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-iohn-bolton-tells- 
us-about-president-trumps-ukraine-policy/ (видання atlanticcouncil.org) 
та інші.

2. Аргументація щодо наявності в описаних вище обставинах ознак
злочину

Статтею 369-2 КК України (Зловживання впливом) передбачено 
кримінальну відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання 
неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку 
вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття 
рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держ:ави або 
місцевого самоврядування.

Приміткою (в редакції Закону зі змінами на дату подання цієї заяви) 
до цієї статті встановлено, що особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті
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1, підпункті "а" пункту 2 
запобігання корупції", а 
четвертій статті 18 цього К

Частина 4 ст. 18 КК У 
визнаються посадові особи 
в законодавчому, виконавч 
тому числі присяжні засідат 
для іноземної держави, зо 
підприємства), ....

Попередня редакція с 
серпень 2018 року, тобто н 
Болтоном події) також міс 
уповноваженими на вико 
в пунктах 1 -3 частини пе 
запобігання і протидії кору 
VI.

Підпункт «в» пункту 
перелік службових осіб, я 
іноземних держав (особи 
виконавчому або судовому 
засідателі, інші особи, які 
держави, зокрема для держа

Джон Роберт Болтон 
народження, уродженець 
американський політик-ре 
національної безпеки в пері

Радник (помічник) п 
головним радником Презц 
членом Ради національної 
Виконавчого офісу Президе 
державна структура, що під 
органом виконавчої влади

На думку мого добі 
згадуваної вище книги 
Олексійович, перебуваючи 
під час особистої зустрічі 
протиправну вигоду для 
закупівель американської 
вплинути на посадових о 
Сполучених штатів Америк 
обіймають посади в виконав 
міжнародні санкції до 
Валерійовича, який, дум 
політичного опонента на м

частини першої статті 3 Закону України "Про 
також службові особи, визначені у частині 

одексу.
країни визначає, що службовими особами також 
іноземних держав (особи, які обіймають посади 
ому або судовому органі іноземної держави, у 
елі, інші особи, які здійснюють функції держави 
крема для державного органу або державного

татті 369-2 КК України (зі змінами за станом на 
а момент коли відбували описані вище Джоном 
тила примітку, яка передбачала, що особами, 
нання функцій держави, є особи, визначені 
ршої статті 4 Закону України «Про засади 
пції» № 3206-VI (далі скорочено -  ЗУ № 3206-

2 частини першої статті 4 ЗУ № 3206-VI містив 
кий включає в себе, зокрема, посадових осіб

які обіймають посади в законодавчому, 
органі іноземної держави, в тому числі присяжні 

здійснюють функції держави для іноземної 
вного органу або державного підприємства),.... 
(John Robert Bolton, 20 листопада 1948 року 

міста Балтимор, Меріленд, СІЛА) — 
спубліканець, був радником президента США з 
од з 9 квітня 2018 по 10 вересня 2019 року, 

резидента США з питань національної безпеки є 
цента США з питань національної безпеки, 
безпеки США, що в свою чергу, входить до 
нта США. Виконавчий офіс президента США - 
коряється безпосередньо президентові США і є 

США.
рителя Коломойського Ігоря Валерійовича, із 
Болтона вбачється, що Порошенко Петро 

на посаді президента України, в серпні 2018 року
3 Джоном Болтоном запропонував останньому 
третіх осіб у вигляді значного збільшення
зброї та, в обмін на це, попросив Болтона 

іноземної держави, зокрема, на президента 
и Дональда Трампа (а також на інших осіб, які 
чому органі цієї іноземної держави) застосувати 

громадянина України Коломойського Ігоря 
ку Петра Порошенка, підтримував його 

айбутніх виборах президента України.

сіб
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Отже, на думку мого довірителя Коломойського Ігоря Валерійовича, 
в описаних вище діях Порошенка П.О. вбачаються ознаки злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом), а саме 
пропозиція, обіцянка надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи 
обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій 
особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При цьому, зазначене кримінальне правопорушення було 
безпосередньо спрямоване на завдання моєму довірителю Коломойському 
Ігорю Валерійовичу матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, та 
спричинило останньому значної моральної шкоди.

3. Підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань

Частинами 1, 4 ст. 214 КГЖ України передбачено, що 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 
(ЄРДР) та розпочати розслідування. 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.

Відповідно до ст. 218 КПК України якщо слідчому із заяви, 
повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть 
свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не 
віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки 
прокурор не визначить іншу підслідність.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному 
провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

У свою чергу, ч. 2 ст. 55 КПК України, встановлює, що права і 
обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про 
вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення 
її до провадження як потерпілого.

При цьому, згідно, ч. 1 ст. 482 -  2 КПК України, відомості, що можуть 
свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним 
депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального 
прокурора) у порядку, встановленому цим Кодексом.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 55, 214, 482 -  2 КПК України,
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НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Серія КР №434

Відповідаю до закону України
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

Лисенко Володимир Анатолійович 
мас право на заняття адвокатського діяльністю

Підстава: рішення КДКА Кіровоградської області 
Від 20.02.2012 року №2/12

Підстава заміни\видачі дублікату: рішення ■
Ради адвокатів Кіровоградської області

Від 10,09.2018 року №18/10

Толова Ради адвокатів Кіровоградської області 

МалютаР.В. /Т~')л / у
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