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Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Університетська, 6, м. Маріуполь, Донецька область, 87500 факс: 52-97-32
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Заступнику начальника слідчого 
управління Головного управління 
Національної поліції 
в Донецькій області 
Скуратову С.М.

пр. Нахімова, 86, м. Маріуполь,
Донецька область, 87517

Прокуратурою Донецької області розглядається доручення Генеральної 
прокуратури України щодо організації виконання запиту компетентних органів 
Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у 
кримінальній справі № СІЗМ-182-65938 стосовно окремих громадян США за 
фактами вчинення ними військових злочинів на території Донецької області.

Обсяг та межі запитуваної правової допомоги в межах територіальної 
юрисдикції прокуратури Донецької області викладені у розділах УІ-УІІ запиту.

У зв’язку із викладеним, прошу у строк до 18.11.2019 надати 
інформацію із копіями відповідних документів згідно УІ-УІІ розділів запиту 
компетентних органів Сполучених Штатів Америки, у разі відсутності у 
провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області кримінальних проваджень 
стосовно вказаних у запиті іноземної держави фактів, вирішити питання щодо 
наявності підстав для внесення відомостей викладених в запиті до Сдиного 
реєстру досудових розслідувань.

Додаток: копія запиту на 15 арк.



Міністерство юстиції США

Кримінальний відділ 
Управління міжнародних справ

V А А: \УТЮ :ШС:БМО:сІп^
СІІМ-182-65938 (у відповіді просимо посилатися на цей номер)______________

Вашингтон, округ Колумбія, 20530

КОМУ: Центральний Орган України

ПРЕДМЕТ: Запит про надання допомоги для розслідування справи Крега Остіна 
ЛЕНГА та інших осіб

І. ВСТУП

Відповідно до Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною 

та Сполученими Штатами Америки, Центральний Орган Сполучених Штатів звертається 

до відповідних органів влади України із запитом про надання допомоги. Прокуратура 

Сполучених Штатів по Північному округу штату Іллінойс, відділ прав людини 

та розслідування особливо важливих справ Міністерства юстиції США та Федеральне 

бюро розслідувань ("ФБР") (далі разом -  "Органи США") проводять розслідування 

у справі семи громадян Сполучених Штатів по звинуваченню, між іншим, у військових 

злочинах, можливо скоєних у місті Новогродівка Донецької області та його околицях,
..........  у \  іт і**     *   -  - --

на сході України, та пов'язаних з поточним збройним конфліктом.1

Органи США звертаються до Органів України з проханням про допомогу, а саме: 

(1) надати копії будь-яких слідчих матеріалів та доказів відносно підозрюваних осіб

1 Підозрюваними є РІКЕРТ, Квінн Девід (RICKERT, Quinn David), ЛЕНГ, Крег Остін 
(LANG, Craig Austin), КЕННЕДІ, Дальтон (KENNEDY, Dalton), ПІРТЛЬ, Санті (PIRTLE, 
Santi), БОЙЄНДЖЕР, Брайан (BOYENGER, Brian), ПЛЕСТЕР, Девід Метью (PLASTER, 
David Matthew), КЛЕМАН, Девід Александер (KLEMAN, David Alexander) (далі -  
"підозрювані").



та можливих протиправних діянь, вчинених у м. Новогродівка (Донецька область, на сході 

України) та його околицях; (2) знайти будь-яких свідків цих можливих протиправних 

діянь; (3) надати копії офіційних документів, що демонструють зв'язки або відносини між 

підозрюваними, переліченими у цьому запиті, та урядом України, у тому числі контракти 

на військову службу, українські посвідчення особи або картки та інші документи, видані 

будь-якою державною установою України, а також (4) надати представникам Органів 

США можливість доступу на базу військового типу, у місті Новогродівка або його 

околицях, як вказано далі у цьому запиті. Органи США вважають, що інформація, яка 

є предметом цього запиту, стане доказом того, що громадяни США вчинили в Україні 

військові злочини, які підсудні у Сполучених Штатах.

II. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

У зв'язку з тим, що вищезгадане розслідування і відомості, що розглядаються 

у ньому, мають закритий характер, просимо забезпечити конфіденційність цього запиту 

у всіх його аспектах і не розкривати його предмет і зміст ніяким приватним особам (в 

тому числі підозрюваним у цьому розслідуванні) або державним службовцям, якщо 

їх ознайомлення з цим запитом не є беззаперечною умовою його виконання. Крім цього, 

просимо повідомити всіх осіб, ознайомлених з цим запитом про надання допомоги, 

що у всіх аспектах його виконання вони зобов'язані зберігати в таємниці його предмет 

і зміст і не розкривати їх іншим особам, за винятком обумовлених вище обставин. Якщо ж 

виявиться, що виконання будь-якої частини цього запиту неможливе без порушення цієї 

вимоги про нерозголошення, просимо заздалегідь звернутися до контактної особи, 

вказаної у розділі III, і обговорити з нею подальші дії.
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III. КОНТАКТНА ІНФОРМАТТТЯ

Просимо скоординувати виконання цього запиту з юридичним аташе ФБР Лорой 

Крігбаум (Laura Kriegbaum), з якою можна зв'язатися у Києві за телефоном 

380-44-521-5598 або по електронній пошті за адресою lkkriegbaum@fbi.gov.

В Управлінні міжнародних справ цією справою займається ст. прокурор Дебора 

Ґейнус (Deborah Gaynus), до якої можна звернутися за телефоном +1-202-616-9621 або 

по електронній пошті за адресою Deborah.Gaynus@usdoj.gov.

IV. ФАКТИ

А. Вступ

Органи СІЛА вважають, що деякі громадяни Сполучених Штатів вчинили або 

сприяли вчиненню військових злочинів на сході України. Згідно з опитуваннями 

численних свідків, які провело ФБР, та відеозаписами, наданими за ордером на обшук 

та вилучення, вважається, що у період з 2015 по 2016 роки громадяни Сполучених Штатів 

подорожували в Україну, щоб приєднатися до озброєної групи та прийняти в ній участь.

У складі цієї групи вони імовірно вчиняли або брали участь у катуванні, жорстокому або 

нелюдському поводженні або у вбивстві осіб, які не брали (або припинили брати) активну 

участь у бойових діях, та (або) з наміром спричиняли їм тяжкі тілесні пошкодження. Такі 

дії, якщо вони вчинені громадянами США або спрямована проти них, відповідно 

до Закону Сполучених Штатів про військові злочини, кваліфікуються як військові 

злочини, в контексті збройного конфлікту на сході України.

Б. Опитування свідків

ФБР провело опитування численних громадян Сполучених Штатів, які можливо 

брали участь у вищезгаданих військових злочинах на сході України або були їх свідками.

З
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Зокрема, ФБР провело опитування, між іншими, Крега Остіна ЛЕНГА, Квінна Девіда 

РІКЕРТА і Санті ЕІІРТЛЯ. За твердженнями РІКЕРТА, приблизно у жовтні 2015 року 

він приєднався до озброєної групи, що брала участь у конфлікті на сході України.

Він повідомив про інших американців, які у 2015 і 2016 роках також вступили до цієї 

групи, причому деякі з них (у тому числі ЛЕЕІГ) у минулому були військовослужбовцями 

піхотних підрозділів Сухопутних сил СІЛА. Під час цих опитувань РІКЕРТ заявив, 

що ЛЕНГ був ватажком їх невеличкої групи американців, які брали участь у бойових діях 

у складі цієї озброєної групи. В Україні дислокацією групи була база військового типу, 

розташована у місті Новогродівка Донецької області або його околицях.2

Зокрема РІКЕРТ повідомив про випадок, що стався наприкінці 2015 року або 

у 2016 році, під час якого ЛЕНГ відправився до селища на сході України і захопив 

селянина. РІКЕРТ стверджує, що ЛЕНГ сильно бив та катував селянина у комірці, 

розташованій на базі збройної групи, а наприкінці вивів його за територію бази і вбив. 

РІКЕРТ вказав, що в нього є відеозапис цього побиття, де показуються агресивні дії
- - мйй '

ЛЕНГА.

Під час іншого опитування РІКЕРТ повідомив про численні вбивства і тортури, які 

були скоєні на базі збройної групи навесні 2016 року. РІКЕРТ описав базу як "великий 

будинок, схожий на склад" і вказав, що катування відбувалося у "невеличкій кімнаті". 

РІКЕРТ заявив, що після полонення та катування людей на базі, ЛЕНГ виводив їх 

за територію бази і вбивав. РІКЕРТ повідомив, що їх тіла були закопані на полі поблизу 

бази. РІКЕРТ сказав, що у нього є відеозапис того, як ЛЕНГ б'є та топить людину, а у цей

2 Координати цієї бази у м. Новогродівка Донецької області (Україна) у системі 
глобального позиціонування (GPS) такі: широта 48.199602, довгота 37.330063.
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самий час Бенджамін Фішер3, громадянин Австрії, робить їй уколи адреналіну, щоб вона 

не втрачала свідомості. За словами РІКЕРТА відеозапис катування робив якійсь угорець.

ФБР провело опитування інших осіб, які також описали катування людини, 

вчинене ЛЕНГОМ, РІКЕРТОМ та іншими особами приблизно у січні або 

лютому 2016 року. Під час одного такого опитування ПІРТЛЬ, член збройної групи, 

повідомив, що на базі у Новогродівці був затриманий чоловік, який імовірно воював 

на боці сепаратистів. ПІРТЛЬ повідомив, що цього чоловіка занурили у невеличку душову 

кабінку та били. ПІРТЛЬ бачив, як ЛЕНГ бив і штурхав його, вимагаючи його пароль 

до облікового запису на Фейсбуці, тому що ЛЕНГ хотів таким чином зібрати дані про 

бійців-сепаратистів. ПІРТЛЬ вважає, що руки цього чоловіка були зв'язані та обидва ока 

запухлі від побиття. ПІРТЛЬ також вказав, що хтось бив чоловіка шкарпеткою, 

заповненою камінням. ПІРТЛЬ пригадує, що РІКЕРТ робив відеозаписи цієї та інших 

подій, які потім завантажував на облікові записи на Google для зберігання файлів.

В ході опитувань також виявилось, що під час знаходження в Україні ЛЕНГ 

і РІКЕРТ активно намагалися вербувати американців до збройної групи. ПІРТЛЬ вказав, 

що для цього вони разом користувалися сторінкою у Фейсбуці під назвою "Оперативна 

група "Плутон" ("Task Force Pluto") як головним засобом для вербовки.

В. Відеозаписи можливих військових злочинів в Україні

Органи СІЛА отримали ордер на обшук та вилучення, який вповноважує на пошук 

матеріалів, що є у розпорядженні компанії Google LLC. Предметом ордера на обшук

3 У статтях з відкритих міжнародних джерел новин повідомляється, що 29 квітня 2017 р. 
громадянин Австрії Бенджамін Фішер був заарештований польськими прикордонниками
з підозрою у насильстві та вбивстві полонених біля Донецького аеропорту у східній 
частині України у 2014 2015 рокахГДш. https://en.hromadske.ua/posts/austrian-suspected-of- 
war-crimes-in-ukraine-we-talked-to-his-co-fighters.
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є облікові записи електронної пошти, пов'язані з одним з підозрюваних, вказаним у цьому 

запиті. До складу матеріалів, що були видані по цьому ордеру, входять численні 

зображення РІКЕРТА, ЛЕНГА, ПІРТЛЯ та інших осіб зі зброєю та вибухівкою в певному 

місці, яке мабуть знаходиться в Україні. На кількох відеозаписах видно окоп, виритий для 

бойових дій. Крім цього, є відеозаписи допитів та побиття російськомовного чоловіка 

у невеличкій душовій кабіні або комірці. Чоловік у комірці зкривавлений, одне око 

заплющено з причини попередніх ударів. На першому відеозапису чути голос ЛЕНГА, 

який вимагає від чоловіка його пароль від облікового запису соціальної мережі. Після 

відмови чоловіка надати ЛЕНГУ свій пароль, за кадром хтось говорить "тобі треба його 

побити". ЛЕНГ кілька раз вдаряє чоловіка коліном у живіт і голову, кидаючи його 

на підлогу, де він корчиться від болю. У другому відеозаписі показано, як у комірці 

якийсь українець багаторазово завдає чоловіку ударів чимось твердим у шкарпетці. Після 

цього побиття у душову кабінку входить людина, схожа на РІКЕРТА, і вимагає пароль. 

Після цього видно, як РІКЕРТ кулаком вдаряє чоловіка у потилицю.

Г. Інші споріднені дії

Органи СІЛА вважають, що кожен з підозрюваних осіб, що проходять по цьому 

розслідуванню, виїхав з України приблизно у 2016 році. Органи США вважають, що двоє 

з підозрюваних, проходять по цьому розслідуванню, тобто Дальтон КЕННЕДІ і Крег 

ЛЕНГ, повернулися до України з наміром планування збройного нападу на українську 

Верховну Раду та участі у ньому. Згідно з повідомленнями, які надійшли до Органів США 

у Києві, приблизно 14 березня 2017 року ЛЕНГ був затриманий під час його прибуття 

до харківського аеропорту, оскільки в нього знайшли щось подібне до гвинтівки 

з глушником та повну коробку набоїв.
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IV. СТАТТІ ОБВИНУВАЧЕННЯ

Розділ 18 Кодексу Сполучених Штатів, §2441. Статут про військові злочини

(a) Правопорушення. Якщо будь-яка особа, незалежно від її місцезнаходження -  
у Сполучених Штатах або за їх межами, вчиняє військовий злочин за будь-яких 
обставин, зазначених у підпункті (Ь), відповідно до цього розділу вона підлягає 
покаранню штрафом, позбавленням волі (довічним або на певний строк) або 
застосовуються обидві ці міри покарання, а якщо це правопорушення спричинило 
смерть потерпілого -  смертною карою.
(b) Обставини. Обставини, які зазначені у підпункті (а), полягають в тому, 
що особа, яка вчиняє такий військовий злочин, або потерпілий від такого 
військового злочину, є службовцем Збройних Сил Сполучених Штатів або 
громадянином Сполучених Штатів (відповідно до визначення цього терміну 
у розділі 101 Закону США про імміграцію та громадянство).

(c) Визначення. У контексті цього параграфу термін "військовий злочин" означає 
будь-які дії,

(1) визначені як тяжке порушення будь-якої міжнародній конвенції, 
підписаної в Женеві 12 серпня 1949 року, або будь-якого протоколу до такої 
конвенції, які були підписані США;
(2) заборонені статтями 23, 25, 27 або 28 Додатка до IV Гаазької конвенції 
про дотримання законів та норм ведення війни на суходолі, підписаної
18 жовтня 1907 року;
(3) які є тяжким порушенням загальної статті 3 (як зазначається в підпункті 
(б)), якщо вони були вчинені в контексті або у зв'язку з збройним 
конфліктом, який не має міжнародного характеру, або
(4) особи, яка в зв'язку зі збройним конфліктом та всупереч положенням 
Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток
та інших пристроїв, з поправками, внесеними в Женеві 3 травня 1996 року 
(Протокол II із змінами, внесеними 3 травня 1996 р.), який був підписаний 
США, навмисно вбиває або завдає серйозних травм цивільним особам.

(6) Порушення загальної статті 3.

(1) Заборонені дії. У підпункті (с) (3) термін "тяжке порушення загальної 
статті 3" означає будь-які нижчезазначені дії (якщо вони є тяжким 
порушенням загальної статті 3 міжнародних конвенцій, укладених в Женеві 
12 серпня 1949 року):

(А) Тортури. Дії особи, яка вчиняє, або вступає у змову, чи 
намагається вчинити дії, навмисно призначені скоювати тяжку 
фізичну або психічну біль чи страждання (за виключенням болю чи 
страждань, пов'язаних із санкціонованими законними діями), іншій 
особі під час утримання такої особи або фізичного контролю над нею 
з метою отримання інформації або признання, покарання, 
залякування, примушення або з будь-якої причини, що ґрунтується
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на будь-якій дискримінації.

(В) Жорстоке чи нелюдське поводження. Дії особи, яка вчиняє, або 
вступає у змову, чи намагається вчинити дії, покликані вчиняти 
тяжку фізичну або психічну біль або страждання (за виключенням 
болю чи страждань, пов'язаних із санкціонованими законними діями), 
у тому числі серйозного фізичного насильства, над іншою особою під 
час утримання такої особи або фізичного контролю над нею.

(Б) Вбивство. Дія особи, яка навмисно вбиває, або вступає у змову, 
або намагається вбити чи вбиває, навмисно чи ненавмисно, при 
вчиненні будь-якого іншого злочину, що кваліфікується згідно цього 
підрозділу, одну чи кілька осіб, які не беруть активної участі в 
бойових діях, включаючи тих осіб, які не беруть участі в бойових 
діях в наслідок хвороби, поранення, затримання або будь-якої іншої 
причини.

(Р) Навмисне нанесення серйозних тілесних пошкоджень. Дії особи, 
яка навмисно завдає, або вступає у змову, або намагається завдати 
серйозні тілесні пошкодження одній чи кільком особам, у тому числі 
законним учасникам бойових дій, порушуючи закони ведення війни.

V. ОСОБИ ЯКІ Є ОБ’ЄКТАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ

1. РІКЕРТ, Квінн Девід (RICKERT, Quinn David)
Дата народження: 27 листопада 1993 р.
Місце народження: Штат Іллінойс, США
Громадянство: Сполучені Штати
Адреса: Під вартою у м. Понтіак, штат Іллінойс, США

2. ЛЕНГ, Крег Остін (LANG, Craig Austin)
Дата народження: 
Місце народження: 
Громадянство: 
Адреса:

20 квітня 1990 р.
Штат Північна Кароліна, США 
Сполучені Штати
Сюрпрайз, штат Аризона, США (за станом 
на 14 вересня 2017 р.)

8



З. КЕННЕДІ, Дальтон (KENNEDY, Dalton)
Дата народження: 
Місце народження: 
Громадянство: 
Адреса:

17 грудня 1996 р.
Невідоме 
Сполучені Штати
Бенсон, штат Північна Кароліна, США (за станом 
на 16 листопада 2016 р.)

4. ПІРТЛЬ, Санті Еміліо (PIRTLE, Santi Emilio)
Дата народження: 
Місце народження: 
Громадянство: 
Адреса:

06 травня 1991 р.
Сан-Хосе, штат Каліфорнія, США 
Сполучені Штати
Оушнсайд, штат Каліфорнія, США (за станом 
на ЗО грудня 2017 р.)

5. БОЙЄНДЖЕР, Брайан (BOYENGER, Brian)
Дата народження: Невідома
Місце народження: Сполучені Штати
Громадянство:
Адреса:

6. ПЛЕСТЕР, Девід Метью (PLASTER, David Matthew)
Дата народження: 13 жовтня 1983 р.
Місце народження: Штат Міссурі, США
Громадянство : Сполучені Штати
Адреса: Не встановлена

7. КЛЕМАН, Девід Александер (KLEMAN, David Alexander)
Дата народження: 20 червня 1997 р.
Місце народження: Невідоме
Громадянство: Сполучені Штати
Адреса: Ґейнсвіль, штат Джорджія, США (за станом на 24 січня

2017 р.)

VI. НЕОБХІДНА ДОПОМОГА

А. Слідча документація

а) Якщо Органи України проводили розслідування можливих злочинів, 

скоєних у місті Новогродівка або його околицях, та (або) будь-кого з підозрюваних,

згаданих у цьому запиті, Органи США просять Органи України надати копію слідчої 

документації, у тому числі складені звіти, протоколи опитувань, заяви свідків та будь-які 

інші зібрані відомості.
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б) Органи США просять надати копії вилучених документів та (або) доказів,

які мають відношення до можливих злочинів і підозрюваних, згаданих у цьому запиті, 

у тому числі звітів, списків або інших документів, складених Органами України з описом 

отриманих доказів.

в) Якщо Органи України зібрали будь-яку інформацію відносно затримання 

ЛЕНГА або будь-якого іншого підозрюваного у харківському аеропорті у м. Харків 

(Україна), приблизно 14 березня 2017 року, Органи США просять Органи України надати 

копію слідчої документації, у тому числі підсумкові звіти, протоколи опитувань, заяви 

свідків та будь-які інші зібрані відомості.

г) Якщо у зв'язку із затриманням будь-якого підозрюваного у харківському 

аеропорті були вилучені будь-які речові докази або предмети, Органи США просять 

надати копію будь-яких звітів, заяв, списків або фотографій таких речових доказів або 

предметів, а також будь-яких інших зібраних відомостей.

Б. Сприяння у встановленні місцезнаходження свідків та інформації про них

а) Органи США просять надати контактну інформацію вказаної нижче особи, 

яка вважається учасником кримінальних дій РІКЕРТА, ЛЕНЕА та інших осіб, а також 

свідком вищезгаданих подій у м. Новогродівка та його околицях протягом відповідного 

відрізку часу.

Ім'я та прізвище: 
Еромадянство: 
Дата народження: 
Місце народження: 
Адреса:

Бенджамін Фішер (Benjamin Fischer)
Австрія
Невідома
Невідоме
Невідома

б) Органи США просять також надати будь-які слідчі документи, звіти,

примітки, заяви та інші відомості щодо Фішера або посилання на нього у зв'язку

з вищезгаданими інцидентами.
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в) Органи США просять надати доступ до будь-яких та всіх свідків, що на цей 

час знаходяться в Україні та можуть мати інформацію про вищезгадані інциденти.

В. Українські офіційні документи

Просимо надати повні завірені копії офіційних документів, що демонструють 

зв'язки або відносини між підозрюваними, переліченими у цьому запиті, та урядом 

України, у тому числі, між іншим:

а) контракти на військову службу;
б) українські посвідчення особи або картки;
в) офіційні проїзні документи, перепустки або дозволи, видані будь-якою 
державною установою України, а також
г) документальні підтвердження імміграційних служб України про в'їзд 
та виїзд осіб, що проходять по цьому розслідуванню.

Г. Обстеження військової бази, розташованої у місті Новогродівка або поблизу

Просимо надати представникам Органів США можливість доступу на базу у місті 

Новогродівка та його околицях (з координатами 48.199602, 37.330063 у системі 

глобального позиціонування (GPS)), у тому числі до ділянок і полів, що її оточують, 

до душової кабінки на території бази та до інших приміщень та ділянок, що описані 

у протоколах проведеного ФБР опитування свідків, які можливо використовувалися 

громадянами Сполучених Штатів, що проходять по цьому розслідуванню, для огляду 

місць можливої протиправної поведінки.

VII. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИМОГИ

Просимо звернутися до відповідних українських судових органів з такими 

запитами:

А. Докази, що зібрані протягом будь-яких розслідувань українськими
правоохоронними органами

а) Надати копії будь-яких наявних документів та доказів, згідно п. 2 статті 1 

Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими
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Штатами;

б) Якщо у зв'язку з вищезгаданими випадками були вилучені речові докази, 

надати представникам правоохоронних органів США можливість оглянути 

та сфотографувати кожен такий доказ.

Б. Опитування

а) Згідно підпунктів (с) та (її) п. 2 статті 1 Договору 1998 року про взаємну 

правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами, потрібно встановити 

місцезнаходження всіх свідків, які на цей час знаходяться в Україні та можуть мати 

інформацію про вищезгадані випадки, та надати Органам США можливість контакту 

з ними. Сполучені Штати просять надати представникам Органів США можливість бути 

присутніми на таких опитуваннях та брати у них участь. Просимо встановлювати 

безпосередній контакт зі свідками тільки після того, як такі дії будуть скоординовані 

з Органами США.

В. Українська офіційна документація

а) Згідно підпункту (Ь) п. 2 статті 1 та статті 9 Договору 1998 року про взаємну 

правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами, просимо надати точні копії 

української державної документації, яку згадано у п. С розділу VI цього запиту.

б) Потрібно додати до будь-яких таких документів "Засвідчення офіційної 

документації" (за Формою С, прикладеною до цього запиту), заповнене та підписане 

посадовою особою, яке свідчить, що ці документи є офіційними та така особа надає 

їх відповідно до своїх посадових повноважень.

Г. Обстеження військової бази, розташованої у місті Новогродівка або його околицях

а) Згідно підпункту (її) п. 2 статті 1 Договору 1998 року про взаємну правову 

допомогу між Україною та Сполученими Штатами, просимо надати представникам
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Органів США можливість доступу на базу у місті Новогродівка або його околицях 

(з координатами 48.199602, 37.330063 у системі глобального позиціонування (GPS)) 

та до ділянок і полів, що її оточують, для огляду місць можливого скоєння вищезгаданих 

злочинів.

VIII. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Сполучені Штати вдячні за співпрацю та допомогу, яку вони отримали в минулому 

від України у цьому питанні та у сфері міжнародної правоохоронної діяльності. Дозвольте 

Сполученим Штатам заздалегідь подякувати Україні за її увагу до цього конкретного 

запиту щодо розслідування КРЕГА ОСТИНА ЛАНГА та інших осіб та за будь-яку 

допомогу, яку Україна може надати у цьому питанні.

З жовтня 2018 р. _____ [підпис]______
Дата Джейсон Е. Картер (Jason Е. Carter)

Заступник директора 
Управління міжнародних справ
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ФОРМА С
ЗАСВІДЧЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Я ,______(прізвище)______ засвідчую:

1. ______(назва державного органу)______ є державною установою або організацією
______(назва країни)______ яка відповідно до законодавства уповноважена вести
офіційну документацію, що містить дані, щодо яких законодавство передбачає звітність, 
облік та зберігання;

2. Посада, яку я займаю в вищезазначеному державному органі -
______(офіційна назва посади)______ ;

3. Згідно моїх офіційних повноважень, я забезпечив виготовлення дійсних і точних копій 
документації, що велася цим державним органом; та

4. Ці копії описуються нижче і додаються.

Опис документації:

(підпис)

(дата)

(Офіційна печатка або штамп)
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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ КАРНОГО РОЗШУКУ
пр. Нахімова, 86, м. Маріуполь, 87517 

тел./факс: (0629) 51-98-23, ;дфо1ісе@с1п.при.коу.на 
Ідентифікаційний код 40109058

19.02.2019 № 939\14-2\022019 На№ 14-59 вих-19 від 15.02.2019

Заступникові прокурора 
Донецької області 
раднику юстиції 
Коршуну Г.В.

Шановний Григорію Володимировичу!

Повідомляю, що за вказаними у Вашому листі даними системи 
глобального позиціонування (GPS): широта 48.199602, довгота 37,330063

знаходиться будівля гуртожитку Новогродівського машинобудівного заводу. 
Поштова адреса: 85483, м. Новогродівка, вул. Вуглесборочна 
(Углесборочная), буд. 1. В указаній будівлі базуються представники 
Добровільного Українського Корпусу «Правий сектор».

Заступник начальника 
майор поліції В, В. Ефремов
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