Президенту України
01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
(прізвище, ім’я та по-батькові заявника,
поштова адреса проживання)
Звернення до Президента України Петра Порошенка
Шановний пане Президенте!
20.01.2017 року на сайті «ютуб» (https://www.youtube.com/watch?v=TrRmJqYmIxA)
було опубліковане відео, автором якого є Ігор Беркут, під заголовком «Украина–Израиль:
один народ, одна судьба».
В даній публікації автор стверджує, що «...земли Нового или Небесного Иерусалима
расположены на юге Украины. Это пять областей: Днепропетровская, Запорожская,
Херсонская, Николаевская и Одесская области. Именно на территории этих областей будет
создан Новый Иерусалим, который позволит продолжить развитие и земной путь всего
еврейского народа».
Цими висловлюваннями автор посягає на територіальну цілісність України,
захоплення частини території України, нехтує правами та свободами корінного українського
народу, розпалює національну та релігійну ворожнечу.
Згідно з ч. 2 ст. 110 КК України посяганням на територіальну цілісність і
недоторканність України є умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також
публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, якщо
вони поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 111 КК України державною зрадою є діяння, умисно
вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту,
шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги
в проведенні підривної діяльності проти України,
Статтею 2 Конституції України передбачено, що суверенітет України поширюється на
всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого
кордону є цілісною і недоторканною. Вимогами ст. 17 Конституції України передбачено, що
захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського
народу.
Відповідно до ст. 102 Конституції України Президент України є гарантом
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції
України, прав і свобод людини і громадянина.
З метою реального захисту територіальної цілісності і недоторканності України,
відповідно до ст. ст. 2, 17, 102 Конституції України, ст. 110, ст. 111 Кримінального
кодексу України,
ВИМАГАЮ:
1. Виконати імперативну норму ст. 102 Конституції України, згідно з якою “Президент
України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”, у зв’язку з чим
зобов’язати Генеральну прокуратуру та Службу безпеки України відкрити кримінальне
провадження відносно гр-на Ігоря Беркута за посягання на територіальну цілісність
України, захоплення частини території України та нехтування правами та свободами
корінного українського народу автором статті Ігорем Беркутом.
2. Надати мені відповідь на мою поштову та електронну адресу у встановлений законом
строк.
Дата
особистий підпис
П.І.П.

Служба безпеки України
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 35
(прізвище, ім’я та по-батькові заявника,
поштова адреса проживання)
ЗАЯВА
про вчинення кримінального правопорушення (за наявності ознак злочинів,
відповідальність за які передбачена ст. ст. 110, 111 КК України)
20.01.2017 року на сайті «ютуб» (https://www.youtube.com/watch?v=TrRmJqYmIxA)
було опубліковано відео, автором якого є Ігор Беркут, під заголовком «Украина–Израиль:
один народ, одна судьба».
В даній публікації автор стверджує, що «...земли Нового или Небесного Иерусалима
расположены на юге Украины. Это пять областей: Днепропетровская, Запорожская,
Херсонская, Николаевская и Одесская области. Именно на территории этих областей будет
создан Новый Иерусалим, который позволит продолжить развитие и земной путь всего
еврейского народа».
Цими висловлюваннями автор посягає на територіальну цілісність України,
захоплення частини території України, нехтує правами та свободами корінного українського
народу, розпалює національну та релігійну ворожнечу.
Згідно з ч. 2 ст. 110 КК України посяганням на територіальну цілісність і
недоторканність України є умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також
публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, якщо
вони поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 111 КК України державною зрадою є діяння, умисно
вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці
України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту,
шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги
в проведенні підривної діяльності проти України,
Статтею 2 Конституції України передбачено, що суверенітет України поширюється на
всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого
кордону є цілісною і недоторканною.
Вимогами ст. 17 Конституції України передбачено, що захист суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
З метою реального захисту територіальної цілісності і недоторканності України,
відповідно до ст. ст. 2, 17 Конституції України, керуючись ст. ст. 55, 56, 214, 215, 216, 218
КПК України,
ПРОШУ:
1). Прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 110, ч.1
ст.111 КК України;
2). Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, надати
мені документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і її реєстрацію в Єдиному реєстрі
досудових розслідувань шляхом надіслання на поштову та електронну адресу;
3). Невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства
з підстави вчинення Ігорем Беркутом правопорушення, що має ознаки складу злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч.1 ст.111 КК України;
4). Визнати ___________П.І.П_____________ потерпілим від кримінального
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 та ч.1 ст.111 КК України;
5). Вручити мені пам’ятку про процесуальні права і обов’язки потерпілого;
6). Надати мені можливість дати додаткові свідчення;
7). Повідомити мене письмово, у встановлені законом порядку і строки, про
початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування і його
результати.
дата
особистий підпис
П.І.П.

