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  ГОЛОВІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, 

ГЕНЕРАЛУ АРМІЇ 

 

п. Грицаку В.С. 

 

 

Першого заступника   

Секретаря Ради національної безпеки  

і оборони України,  

Голови Міжвідомчої комісії  

з політики військово-технічного  

співробітництва та експортного контролю 

 

Гладковського О.В. 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Шановний Василю Сергійовичу! 

 

 Повідомляю  Вас, що останнім часом  на Інтернет-сайті  http://dubinsky.pro/, 

іменованому як «Сайт Александра Дубинского ФАКТЫ, СПЛЕТНИ И СЛУХИ О 

БОЛЬШИХ ДЕНЬГАХ» мала місце публікація серії матеріалів  журналіста Олександра 

Дубінського, зокрема,  статей під назвою  «И рыбку съесть и в СНБО сесть» від 

23.06.2017 р., «И рыбку съесть и в СНБО сесть. Часть 2. Крымский «обнал» 

Гладковского» від 30.06.2017 р.  

 

 Згідно із даними, отриманими мною за допомогою Інтернет-сервісу (протоколу) 

WHOIS, який використовується для пошуку інформації стосовно доменних імен, домен 

http://dubinsky.pro/ було зареєстровано GoDaddy.com, LLC, зареєстроване за 

законодавством США.  

 

 Відповідно до даної інформації також вказано, що сайт http://dubinsky.pro/ 

зареєстровано на Дубінського Олександра Анатолійовича.  

 
 У вказаних публікаціях, що носять відверто замовний та про провокативний 

характер, Олександр Дубінський під виглядом журналістського розслідування діяльності 

підприємств, асоційованих ним із  Корпорацією «Богдан» та мною, фактично 

розповсюджує абсолютно безпідставну  та  відверто неправдиву  інформацію про мене 

як державного службовця, що обіймає посади Голови Міжвідомчої комісії з політики 

військово-технічного співробітництва та експортного контролю (Указ Президента України 

http://dubinsky.pro/
http://dubinsky.pro/
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№717/2014 від 11 вересня 2014) та Першого заступника  Секретаря Ради національної 

безпеки і оборони України (Указ Президента України №91/2015 від 17 лютого 2015 року). 

 

 Зокрема, в публікації під назвою  «И рыбку съесть и в СНБО сесть» від 23.06.2017 

р., розташованою за Інтернет-адресою: http://dubinsky.pro/i-rybku-sest-i-v-snbo-sest, 

зазначається наступне (прим., - виділення курсивом та жирним шрифтом  далі по тексту 
мої, в решті наводяться цитати з публікацій): 

 

 «Мы же взялись развеять этот «ореол праведности» и начинаем публикацию серии 

материалов о настоящей жизни, бизнесе, мыслях и связях с российскими спецслужбами 

человека, от которого зависит обороноспособность всей страны.» 
 

 «С этого момента, в условиях войны с Россией все вопросы, связанные с 

экспортом вооружения, находятся в руках человека трясущегося над бизнесом в России 
(и не каким-то, а целым производством автомобилей). Как вы думаете, в ФСБ знали о 

том, чем на самом деле владеет Гладковский? Я думаю что да. А могли ли это 

использовать в качестве давления на его решения в вопросах экспорта вооружения? 
Вполне.» 

 

 «Я даже посмею предположить что «главный по экспорту вооружения из 

Украины» имеет тесные отношения со спецслужбами РФ.» 
 

 «Причем компенсирует свои расходы на российский бизнес Господин Гладковский 

из оборонного бюджета Украины, благо должность это позволяет». 

  
 «По сути Гладковский выводил в оффшор деньги из оборонного бюджета Украины 

и заводил их в страну с которой мы воюем» 
 

 «Верхом цинизма стало то, что спустя 2 месяца после этого, в феврале 2015 Олег 

Гладковский получает должность первого заместителя Секретаря СНБО и именно его 

решения во многом до сих пор определяют политику безопасности страны, 

естественно происходит это через призму бизнеса и инвестиций в стране, с которой 

мы воюем». 
  
 В іншій публікації, під назвою  «И рыбку съесть и в СНБО сесть. Часть 2. 

Крымский «обнал» Гладковского» від 30.06.2017 р., розташованою за Інтернет-адресою  

http://dubinsky.pro/i-rybku-sest-i-v-snbo-sest-chast-2-krymskiy-obnal-gladkovskogo, 

зазначається наступне (прим., - виділення курсивом та жирним шрифтом  далі по тексту 

мої, в решті наводяться цитати з публікацій): 

  

 «Продолжаем сагу о бизнесе, жизни и схемах первого заместителя Секретаря 

СНБО и ответственного за экспорт вооружения в Украине Олеге Гладковском.» 

 
 «Исходя из имеющихся у нас документов, в конце 2015 начале 2016 года первый 

заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский вывел свои крымские активы через 

Москву на Сейшельские острова, при этом через схему факторинга сумел обналичить 

почти 50 миллионов гривен.» 
 

 «Должность эта не официальная и МИДом не финансируемая. Но именно корочка 

«почетный консул» дает право Гладковскому уже как 17 лет быть негласным 

представителем украинского бизнеса и криминала в этой оффшорной стране и решать 

вопросы». 

http://dubinsky.pro/i-rybku-sest-i-v-snbo-sest
http://dubinsky.pro/i-rybku-sest-i-v-snbo-sest-chast-2-krymskiy-obnal-gladkovskogo
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 «Таким образом сумма проданных долгов «Техномаш-Крым» за один день составила 

без малого пятьдесят миллионов гривен, а Гладковский не только вывели свою компанию 

«Техномаш-Крым» на Сейшельские острова, но и сумели обналичить почти 36 

миллионов гривен, а почти 14 миллионов без уплаты налогов в Украине вывел в 

Россию». 

 «В Украине скорее всего этот долг станет невыплаченным и ляжет в убыток 

«Кредитным Инициативам» и будет их частью схемы по уклонению от уплаты налогов. А 

рассчитается Гладковский со всеми в России и рублями. 

 Именно для этого его офшоры скупают на выведенные из Украины деньги в России 

рубли. Не верите? 

 З урахуванням викладеного вище тверджень  та змісту наведених вище 

публікацій Дубінського О.А. в цілому та анонсування ним оприлюднення інших 

«сенсаційних» публікацій, я  переконаний, що фактичне та анонсоване поширення 

вказаної інформації є замовним, і, має на меті не просто  завдати шкоду моїй честі та 

гідності як громадянина та дискредитувати мене як державного службовця, а, перш за 

все, носить відверто підривний характер щодо національної безпеки та 

обороноздатності Держави Україна.  

 

 Поширення вказаної інформації Дубінським  О.А. має на меті підірвати 

авторитет та довіру суспільства до органів державної влади в цілому, та до Ради 

національної безпеки і оборони України та Міжвідомчої комісії з політики військово-

технічного співробітництва та експортного контролю як одних із ключових державних 

органів у царині національної безпеки та оборони України – зокрема,  та завдати 

шкоди життєво важливим  інтересам у питаннях захисту  Держави від внутрішніх і 

зовнішніх загроз; сформувати у суспільстві панічні настрої, хибне та відверто 

викривлене уявлення про функціонування фундаментальних у сфері національної  

безпеки та оборони державних інституцій.  

 

 З урахуванням викладеного вище, вважаю, що дії Дубінського О.А., пов’язані із 

поширенням в Інтернеті наведеної вище інформації, містять всі ознаки складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України «Завідомо 

неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об'єктів власності» або ж навіть   кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 111 КК України «Державна зрада». 

 

Відповідно до ч. 4 ст. 214 КПК України, 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 ч. 7 ст. 214 КПК  України якщо відомості про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він 

зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил 

підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та 

доручити проведення досудового розслідування. 
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Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.214 Кримінального 

процесуального кодексу України,-  

 

ПРОШУ: 

 

  прийняти дану заяву та внести відомості про вчинення  Дубінським  О.А. дій, що 
мають ознаки складу   кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК 

України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи 

пошкодження об'єктів власності», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 

111 КК України «Державна зрада», до Єдиного реєстру досудового розслідування. 

 

 у випадку наявності ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого         

ч. 1 ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення чи пошкодження об'єктів власності», кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України «Державна зрада», чи будь-якого іншого складу  
кримінального правопорушення - вжити заходів щодо негайного притягнення              

Дубінського  О.А. до кримінальної відповідальності у встановленому порядку. 

 

 З повагою, 

 
 

Перший  заступник   

Секретаря Ради національної безпеки  

і оборони України,  

Голова Міжвідомчої комісії  

з політики військово-технічного  

співробітництва та експортного контролю 

 

          Гладковський  О.В. 




