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 Печерський районний суд м. Києва 

01601, м. Київ, вулиця Володимирська, 15 

 

Позивач: Портнов Андрій Володимирович 

01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, б.36-в, 

кв.50. 

адреса для листування: м. Київ, 04080, а/с 76 

реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2696308339 

адреса електронної пошти: 

andrey@portnov.com.ua 

засоби зв’язку  не відомі  

   

Представник позивача: Адвокат Ісаєвська Олена Володимирівна 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю 2959/10 від 20.10.2005р., видане 

Київською обласною КДКА 

Адреса для листування: м. Київ, 04080, а/с 76 

Тел. + 380677888553 

e-mail: isevs.elena@gmail.com 

профайл адвоката: 

http://erau.unba.org.ua/profile/52610 

 

                                Відповідач: ДЕРЖАВА УКРАЇНА 

в особі Державної казначейської служби 

України  

код ЄДРПОУ 37567646 

місцезнаходження: вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 

01601 

адреса електронної пошти: 

office@treasury.gov.ua  

тел. 044 281-49-34  

 

в особі Міністерства юстиції України 

код ЄДРПОУ 00015622 

Поштова адреса: 01001 м.Київ, 

вул.Городецького, 13 

Адреса електронної пошти: 

vdmk@minjust.gov.ua 

Тел. +38 (044) 486-51-90 

 

Треті особи, які не 

заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору: 

Міністерство закордонних справ України 

Код ЄДРПОУ 00026620 

mailto:andrey@portnov.com.ua
mailto:isevs.elena@gmail.com
mailto:vdmk@minjust.gov.ua
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Місцезнаходження: 01018, м. Київ, 

Михайлівська площа, 1                   

адреса електронної пошти: zsmfa@mfa.gov.ua 

Тел.: (+38 044) 238-18-88 

  

Генеральна прокуратура України 

 

код ЄДРПОУ 00034051 

Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. 

Різницька, будинок 13/15,  

Телефон (044) 280-10-20 

Web-сторінка  http://www.gpu.gov.ua/ 

 

  

Шевченко Андрій Віталійович  

 

(Посол України в Канаді), 10.06.1976 року 

народження,  

зареєстрований за адресою: Київська обл., м. 

Фастів, вул. Радянська, буд. 11, кв. 39,  

номер картки платника податків: 2792006494 

Адреса електронної пошти та засоби зв’язку не 

відомі           

 

 

 

 

 

Шевченко Олександр Дмитрович,  

(В.о. директора департаменту Америки 

Міністерства закордонних справ України) 

Місце перебування (місце роботи): 01018, м. 

Київ, Михайлівська площа, 1   

Номер картки платника податків, адреса 

електронної пошти та засоби зв’язку не відомі           

  

 

Єнін Євгеній Володимирович, 19.11.1980 

року народження  

(Заступник Генерального прокурора України) 

Місце перебування (місце роботи):  01011, м. 

Київ, вул. Різницька, будинок 13/15 

Номер картки платника податків, адреса 

електронної пошти та засоби зв’язку не відомі           

  

 

mailto:zsmfa@mfa.gov.ua
http://www.gpu.gov.ua/
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Стрижевська Анжела Анатоліївна, 

01.04.1965 року народження (Заступник 

Генерального прокурора України) 

Місце перебування (місце роботи): 01011, м. 

Київ, вул. Різницька, будинок 13/15 

Номер картки платника податків, адреса 

електронної пошти та засоби зв’язку не відомі           

  

Позов майнового характеру 

 

Ціна позову 6 805 005,88 грн. 

(шість мільйонів вісімсот п’ять тисяч п’ять) 

грн. 88 коп. 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про відшкодування майнової та моральної шкоди  

 

Конституція України проголошує, що Україна, є правовою державою (стаття 

1), а людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються найвищою соціальною цінністю (стаття 3). Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, і  саме 

держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і  

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3). 

Цей обов'язок держави конкретизується в ряді статей Конституції України.  

 

Предметом звернення до суду є заподіяння моральної шкоди та 

матеріальних збитків Державою Україна внаслідок  протиправних дій 

органів державної влади, а саме Генеральною прокуратурою України, 

Міністерства закордонних справ України та їх посадових осіб. 

 

Факт заподіяння Позивачеві моральної та матеріальної шкоди та втрат 

немайнового характеру протиправними діями Генеральної прокуратури 

України. 

1) Поширення недостовірної інформації у листі Генеральною прокуратурою 

України від 03.04.2014 року Верховного представника Європейського Союзу з 

питань закордонних справ і політики безпеки (додаток №7); 

2) Поширення недостовірної інформації у листі від 03 березня 2014 року № 

14/1/1-58вих-14 Прем’єр-міністра  Канади (додаток № 8);  
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3) Поширення недостовірної інформації у листі Генеральної прокуратури 

України від 08.07.2014 року Верховному представнику Європейського Союзу з 

питань закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Маргарет Ештон 

(додаток №9). 

 

Факт заподіяння Позивачеві моральної шкоди та матеріальних збитків, 

спільними діями Генеральної прокуратури України, Міністерства 

закордонних справ України та Посла України в Канаді.  

 

1) Поширення недостовірної інформації у листах Генеральної прокуратури 

України від 27.02.2017 № 14/5-30473-14, від 08.12.2017 № 14/2/1-30473-

14, 19.06.2018 № 14/2/1-18вих-18 (додаток №10-12);  

2) Поширення недостовірної інформації у листах Міністерства закордонних 

справ України від 09.03.2016 №610/6144-994-38, 02.03.2017 № 520/6144-

994-30дск, 10.01.2018 № 620/6144-600-30 (додаток №17-19); 

3) Поширення недостовірної інформації у нотах Посольства України в 

Канаді 15.03.2016 № 6144/22-012-21, 06.03.2017 № 6114/22-012-17, 

11.01.2018 №6114/22-012-2, 10.07.2018 № 6114/22-012-70 (додаток № 13-

16). 

Обставини та пояснення заподіяння органами державної влади Позивачеві 

моральної шкоди та матеріальних збитків наведені нижче.  

 

Зміст позовних вимог, спосіб захисту прав або інтересів, передбачених  

законом та виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. 

 

03 березня 2014 року Генеральною прокуратурою України надіслано лист 

Верховному представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і 

політики безпеки пані Кетрін Маргарет Ештон, в якому було зазначено, що 

правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за 

фактами злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями, в якому було 

вказано й прізвище Портнова А.В. Також у листі було зазначено, що в ході 

розслідування протиправних діянь начебто встановлені факти привласнення 

значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі 

України. 

05 березня 2014 року Рішенням Ради Європейського 

Союзу №2014/119/CFSP щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти 

певних осіб, організацій та органів у зв'язку з ситуацією в Україні, до Портнова 

було застосовано санкції (обмежувальні заходи). 
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 Водночас застосовані санкції не призвели до заморожування активів 

Портнова А.В., які на думку Генеральної прокуратури України, були сформовані 

із привласнених державних коштів, оскільки він не мав активів, компаній або 

рахунків за межами України, ніколи не здійснював розпорядження бюджетними 

коштами або дій з розкрадання чи іншого заволодіння. 

 Слід також зазначити, що навіть українськими правоохоронними органами, 

які звернулися до ЄС з проханням заморозити активи і рахунки Портнова, ніколи 

не заморожувалися та не арештовувалися активи або рахунки в Україні. З 2014 

по 2019 рік він вільно користувався в Україні банківськими рахунками, володів 

банківською карткою та здійснював операції, займаючись підприємницькою 

діяльністю.  

05 березня 2014 відносно Портнова А.В. Урядом Канади були застосовані 

аналогічні обмежувальні заходи (санкції) шляхом включення його прізвища до 

відповідного Списку до «Положення про заморожування активів корумпованих 

іноземних посадових осіб (Україна)» SOR72Q14-44, відповідно до положень 

Закону Канади про заморожування активів корумпованих іноземних посадових 

осіб (Freezing of Assets of Corrupt Foreign Officials Act).   

Зазначені санкції були застосовані на підставі листа Генеральної прокуратури 

України від 03 березня 2014 року №14/1/1-58вих-14 за підписом в.о. 

Генерального прокурора України О.І.Махніцького, направленого Прем’єр-

міністру Канади, в якому було зазначено, що «правоохоронними органами 

України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених 

колишніми високопосадовцями», серед яких був названий і А.В.Портнов. «У ході 

розслідування даних протиправних діянь встановлено факти привласнення 

значних сум державних активів та їх подальше протиправне переведення за межі 

України. (…)» 

Проте, на момент направлення ГПУ зазначеного листа в Канаду Портнов А.В. 

не перебував в процесуальному статусі підозрюваного, відносно нього були 

відсутні розслідування, а застосування Урядом Канади обмежувальних заходів та 

у подальшому їх збереження було здійснено на підставі офіційних листів 

української влади в яких містилася недостовірна інформація стосовно Портнова 

А.В. 

08.07.2014 року Верховному  представнику Європейського Союзу з питань 

закордонних справ і політики безпеки пані Кетрін Маргарет Ештон за підписом 

заступника Генерального прокурора України О.Баганця було також надіслано 

лист в якому ГПУ повідомило, що Головним слідчим управлінням Генеральної 

прокуратури України проводиться досудове розслідування стосовно Андрія 

Портнова у кримінальному провадженні № 42014100000000209 від 06.03.14 за 

ч.2 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем), ч.1 ст. 364 КК України 
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(зловживання владою або службовим становища) стосовно зловживання на 

посаді заступника Глави Адміністрації Президента України своїм службовим 

становищем при працевлаштуванні завідувачем кафедри конституційного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та заволодіння 

коштами у вигляді заробітної плати на цій посаді, не виконуючи фактично ніякої 

роботи, а також зайнятті по квоті з’їзду представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ посади члена Вищої ради юстиції 

України.  

 Проте, на момент поширення Генеральною прокуратурою України 

інформації, яка містилася в листі заступника ГПУ О.Баганця  від 08.07.2014 року 

Портнов А.В. також не мав у вказаному кримінальному провадженні жодного 

процесуального статусу. Він не перебував в процесуальному статусі 

підозрюваного і відносно нього були відсутні також інші розслідування. 

 Те, що Портнов А.В. станом на 08.07.2014 року не перебував в 

процесуальному статусі підозрюваного і відносно нього були відсутні жодні 

розслідування підтверджується відповідями правоохоронних органів (додаток 

№20-22) та встановлено Рішенням Печерського районного суду м. Києва  від 

07.11.2014 року у справі № 757/23765/14-ц, яке в частині змінено Рішенням 

ВССУ від 08.07.2015 року (додаток № 23).  

До того ж, українські органи влади відмовили Портнову А.В. у наданні 

інформації, в чому саме вони його підозрюють і які кошти він виводив за кордон. 

Незважаючи на твердження Генеральної прокуратури України про те, що 

відносно нього здійснюються кримінальні розслідування і встановлено факти 

привласнення значних сум державних активів та їх подальше протиправне 

переведення за межі України, правоохоронні органи не здійснювали повідомлень 

і не приймали рішень про підозру Портнову А.В. 

  У зв’язку з зазначеним, Портнов А.В. прийняв рішення про оскарження 

противоправних дій ЄС і початок судового процесу проти Ради Європейського 

Союзу у суді ЄС у Люксембурзі. Перші судові дії з оскарження санкцій виявили 

формальну причину їх введення, - санкції були запроваджені за начебто 

незаконне отримання Портновим А.В. заробітної плати в Київському 

Національному університеті ім. Шевченка за читання лекцій студентам. 

05 березня 2015 року санкції, які були застосовані Радою Європейського 

Союзу були скасовані за ініціативою Ради ЄС без судового рішення, що 

підтверджується даними повідомлення про скасування санкцій. (додаток № 24). 

Незважаючи на скасування санкцій ЄС, Портнов А.В. продовжив судовий 

процес у Суді Європейського Союзу, який 26 жовтня 2015 року своїм 

рішенням визнав незаконним та скасував Рішення Ради Європейського Союзу 

№2014/119/CFSP щодо застосування санкцій, а також стягнув 15 500 Євро в 

якості компенсації витрат, що були згодом перераховані Генеральним 

Секретаріатом ЄС на його рахунок в українському Ощадбанку (Додаток № 25 

копія довідки про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 15500 Євро 

додається). 
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У пункті 44 Рішення Суду Європейського Союзу встановлено, що 

«отриманий, від Генерального прокурора України лист від 3 березня 2014 року 

містить лише загальне твердження, що позивач (Портнов А.В.) серед інших 

колишніх високопоставлених посадових осіб є об'єктом розслідування фактів, що 

не уточняються заздалегідь, про присвоєння державних коштів і незаконному 

переказі коштів за кордон. У ньому відсутні будь-які подробиці про ці факти, а 

також відповідальність позивача по відношенню до них». У п.45, 48, 49 Рішення 

Суд Європейського Союзу вказав, що «інформація про факти або конкретні 

вчинки, які пред’являються позивачеві (Портнову А.В.) українською владою і 

лист від 03 березня 2014 року, навіть розглядаючи його не ізольовано, а в 

контексті, в якому це відбувається, не може становити досить переконливу 

доказову базу в рамках прецедентного права, щоб внести ім’я позивача в список 

через те, що він був ідентифікований «як відповідальний» за розтрату державних 

коштів. Суд вказав, що внесення імені Портнова А.В. в список як особи, що є 

об’єктом кримінального судочинства є неправильним. Суд констатував, що Рада 

ЄС не мала інформації про факти або конкретні порушення, в яких підозрюється 

особа (Портнов А.В.), а лист від 03 березня 2014 року не може складати 

достатньо переконливу доказову базу для того, що вписати ім’я Портнова А.В. в 

список осіб, до яких застосовуються санкції (обмежувальні заходи). У пункті  

(копія рішення з перекладом додаток № 27). 

Те, що Генеральна прокуратура України 03.04.2014 року направила 

Верховному представнику Європейського Союзу пані Кетрін Ештон та Уряду 

Канади завідомо недостовірну інформацію стосовно наявності відносно 

Портнова А.В. досудових розслідувань підтверджується офіційними 

відповідями, які надавалися Генеральною прокуратурою України та іншими 

правоохоронними органами України на адвокатські запити в інтересах Портнова 

А.В. (додатки № 28-32).     

При цьому, 06 жовтня 2015 року  Махніцький О.І., який в якості в.о. 

Генерального прокурора України підписував листи ГПУ, що стали підставою 

накладення санкцій, в своїй публічній заяві визнав безпідставність ініціювання 

санкцій стосовно Портнова, заявивши, що «можливо, що стосовно  Портнова 

співробітники прокуратури, які завізували і направили в ЄС ці документи не 

мали необхідних доказів, а зробили це на випередження з превентивною метою» 

(додаток № 33 роздруківка з інтернет сайту заяви). 

 Відповідно до ч. 4 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, 

обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або 

адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді 

іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено 

ці обставини, якщо інше не встановлено законом. 

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2014 року у 

справі № 757/23765/14-ц, яке змінено Рішенням ВССУ від 08.05.2015 року за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w121
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w122
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позовом Портнова А.В. до Генеральної прокуратури України про захист честі, 

гідності та ділової репутації було визнано недостовірною, такою, що порушує 

честь, гідність та ділову репутацію Портнова А.В., інформацію, викладену в 

листі ГПУ від 08.07.2014 року на ім’я Верховного представника Європейського 

Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки та зобов’язано ГПУ 

повідомити Європейську службу зовнішньої дії про ухвалене рішення (додаток 

№23). 

Генеральна прокуратура України, на виконання Рішення суду, листом від 

05.01.2016 року направила на адресу Верховного представника Європейського 

Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки спростування. Дана 

обставина підтверджена постановою про закінчення виконавчого провадження 

головного державного виконавця ВПВР Департаменту ДВС Міністерства 

юстиції України від 18.02.2016 року. (додаток 34) 

 В цей же час, перший заступник Генерального прокурора України 

М.Герасимюк, який очолював групу прокурорів по справі Портнова в інтерв’ю 

«Аналітичній службі новин» 09.07.2015 року повідомив, що переслідування 

Портнова А.В. було політично мотивованим, а жодних матеріалів про фінансові 

чи інші порушення не було.  (додаток №35) 

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2017 року у 

справі №757/20627/17-ц задоволено позов Портнова А.В. до Генеральної 

прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації (додаток № 

36). 

 Вказаним рішенням суду: «визнано недостовірною та такою, що порушує 

особисті немайнові права Портнова А.В. інформацію, викладену у листі 

Генеральної прокуратури України від 03.03.2014 року за підписом виконуючого 

обов’язки Генерального прокурора України О.Махніцького на ім’я Прем’єр 

Міністра Канади С.Герпера наступного змісту: «Правоохоронними органами 

України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, 

вчинених зазначеними нижче колишніми високопосадовцями.(…) Андрій 

Володимирович Портнов, 27 жовтня 1973 року народження, колишній Радник 

Президента України; (…). У ході розслідування даних протиправних діянь 

встановлено факти привласнення значних сум державних активів та їх 

подальше протиправне переведення за межі України (…)». 

Також, рішенням Печерського районного суду від 23.05.2017 у справі № 

757/20627-ц було зобов’язано Генеральну прокуратуру України з метою 

спростування недостовірної інформації направити лист в Офіс Прем’єр-міністра 

Канади, в якому повідомити про прийняте у цій справі рішення з викладенням 

його резолютивної частини потягом 10 (десяти) календарних днів з дня набрання 

таким рішенням законної сили.   

26 червня 2017 Генеральна прокуратура України, на виконання Рішення 

суду, направила до Офісу Прем’єр-Міністра Канади повідомлення із 

спростуванням недостовірної інформації відносно наявності розслідування щодо 

Портнова А.В. (додаток № 37) 
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В той же час, Канадські органи влади відмовилися скасовувати 

обмежувальні заходи, не дивлячись на те, що Портнов А.В. не перебував в 

процесуальному статусі підозрюваного, обвинуваченого або підсудного в 

жодній країні світу, включно з Україною, не мав в Канаді майна або 

рахунків і ніколи не був в Канаді. 

Відтак, Портнов А.В. у листопаді 2017 року ініціював оскарження в 

Федеральному Суді Канади обмежувальних заходів (санкцій), які були 

застосовані стосовно нього Урядом Канади 05.03.2014 року. 

11 грудня 2018 року Федеральний Суд Канади у своєму рішенні (пп.12, 13, 

17, 30, 33, 43) встановив, що незважаючи на відсутність необхідних доказів, 

санкції були застосовані до Портнова А.В. і зберігаються зараз виключно на 

підставі самого факту наявності листів, в яких представники українських органів 

влади стверджують про наявність розслідувань стосовно Портнова А.В. (додаток 

№ 38) 
рішення суду на офіційному сайті Суду https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-

cf/decisions/en/351659/1/document.do   

рішення Суду з 

перекладом - https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf  
В пункті 17 зазначеного Рішення, Федеральний Суд Канади встановив, що 

санкції стосовно А.В.Портнова були продовжені на підставі листів Посольства 

України в Канаді, які отримав Департамент закордонних справ, торгівлі та 

розвитку  Канади, а саме: «чотири листа від Посольства України в Канаді: перше 

в березні 2016 року і останнє в липні 2018 року, які переконали Міністра в тому, 

що в Україні продовжується розслідування у відношенні Заявника 

(А.В.Портнова)».  

Під час здійснення позивачем юридичних процедур щодо оскарження та 

скасування необґрунтовано застосованих до нього обмежувальних заходів 

(санкцій) Урядом Канади, Портнову А.В. стало відомо, що посадовою особою 

Посольства України в Канаді Послом Шевченко А.В. було направлено до 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади чотири ноти, а 

саме: 15 березня 2016 року № 6114/22-012-21; 06 березня 2017 року № 6114/22-

012-17; 11 січня 2018 року № 6114/22-012-2; 10 липня 2018 року № 6114/22-012-

70, в яких з посиланням на Генеральну прокуратуру України, стверджувалося, 

що відносно Портнова А.В. проводяться досудові розслідування, де він 

підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а тому Портнов А.В. має 

залишатися у переліку осіб, на яких поширюється дія Закону про заморожування 

активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна) № SOR/2014-44. 

Так, у ноті від 15 березня 2016 року зазначено: 

«… наразі проводяться два розслідування, пов’язані з Портновим Андрієм 

Володимировичем: Він підозрюється у привласненні державного майна через 

зловживання службовим становищем (Кримінальний кодекс України, ст. 191 

https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/351659/1/document.do
https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/351659/1/document.do
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf
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п.3); Генеральна прокуратура України підтверджує інформацію про 

причетність … пана Портнова Андрія Володимировича, до зловживання владою, 

що призвело до численних жертв і смертей під час мирних протестів в Україні 

зимою 2013-2014 р.р., а також в організації умисних вбивств, вчинених у спосіб, 

що є небезпечним для великої кількості людей (Кримінальний Кодекс України, ст. 

27 п.3, ст. 365 п. 3, ст. 115 п. 1, 5, 12). … Генеральна прокуратура України 

продовжує вважати, що ім’я пана Портнова Андрія Володимировича повинно 

залишатися у Списку до Положень про заморожування активів корумпованих 

іноземних посадових осіб (Україна)». 

У ноті від 06 березня 2017 року зазначено: 

«…наразі проводиться два розслідування», пов’язані з Портновим Андрієм 

Володимировичем: Він підозрюється у привласненні державного майна через 

зловживання службовим становищем; Генеральна прокуратура України 

підтверджує інформацію про причетність … пана Портнова Андрія 

Володимировича, до зловживання владою, що призвело до численних жертв і 

смертей під час мирних протестів в Україні зимою 2013-2014 рр., а також до 

організації умисних вбивств, вчинених у спосіб, що є небезпечним для великої 

кількості людей. Розслідування за двома справами тривають зараз. Тому 

Генеральна прокуратура України продовжує вважати, що ім’я пана Портнова 

Андрія Володимировича повинно залишитися у Списку до Положень про 

заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна), 

SOR/2014-44»   

У ноті від 11 січня 2018 року зазначено: 

«…наразі проводяться два розслідування, пов’язані з Портновим Андрієм 

Володимировичем: він підозрюється у незаконному збагаченні через зловживання 

службовим становищем (розслідування проводиться Національним 

антикорупційним бюро України); Генеральна прокуратура України підтверджує 

про причетність … пана Портнова Андрія Володимировича, до зловживання 

владою, що призвело до численних жертв і смертей під час мирних протестів в 

Україні зимою 2013-2014 р.р., а також до організації умисних вбивств, вчинених 

у спосіб, що є небезпечним для великої кількості людей. 

Розслідування за двома справами, у яких може брати участь Портнов А.В., 

тривають зараз, а дія рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 

лютого 2017 року не поширюється на них. 

Тому Генеральна прокуратура України продовжує вважати, що ім’я пана 

Портнова Андрія Володимировича повинно залишатися у Списках до Положень 

про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб, оскільки 

заморожування його активів сприятиме компенсуванню шкоди, яку було 

нанесено злочинами, до яких може бути причетний Портнов А.В.». 
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У ноті від 10 липня 2018 року зазначено: 

«Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 

здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 

42014100000000209 за фактами загроз народним депутатам України, 

зловживання владою одного з керівників Адміністрації Президента України, а 

також привласнення коштів Київського національного університету та 

Київського та Київського національного економічного університету на загальну 

суму 137639.02 грн., можливого привласнення сум незаконних виплат колишнім 

співробітником Адміністрації Президента України в особливо великих розмірах 

(незаконне збагачення), підробка підпису пана Портнова у нотаріально 

засвідченій довіреності невстановленою особою, підробка рішень 3-го 

Всеукраїнського Конгресу представників юридичних вищих навчальних закладів 

та наукових установ, якими затвердили трьох членів Вищої ради юстиції та їх 

подальше використання на підставі пункту 1 статті 346, п. 1 ст. 364, п. 3 ст. 

191, п. 3 ст. 368-2, п. 1, 3, 4 ст. 358, п. 1 ст. 353 Кримінального Кодексу України. 

Пан Портнов може бути притягнутий до відповідальності за цим 

кримінальним провадженням після проведення всіх необхідних слідчих дій. 

Рішенням Генерального прокурора України від 30 листопада 2017 року 

слідчим Національного антикорупційного бюро України було доручено досудове 

розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004815 про те, що в 

період з липня 2011р. по 31 грудня 2013р. посадова особа, яка займала посаду 

Радника Президента України – начальника Головного управління із судової 

реформи і судової системи, а пізніше – Радника Президента України, отримав 

незаконні виплати на загальну оціночну суму 26 млн.грн. (в особливо великих 

розмірах) на підставі п.3 статті 368-2 КК України». 

 Інформація про нібито наявність кримінальних проваджень стосовно 

Портнова А.В. надавалася Послу України в Канаді посадовими особами 

Генеральної прокуратури України та Міністерства закордонних справ 

України. 

Так, посадовими особами Генеральної прокуратури України поширена 

наступна недостовірна інформація відносно Портнова А.В. 

1) Заступник Генерального прокурора України  Єнін Є.В. у листі від 

27.02.2017 № 14/5-30473-14 до Державного секретаря Міністерства закордонних 

справ України «стосовно ноти канадського зовнішньополітичного відомства із 

зверненнями від імені уряду Канади щодо подальшого перебування у 

санкційному списку Портнова А.В.» повідомив, що департаментом спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове 

розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060000228 від 

22.01.2014 за фактами організації Януковичем В.Ф. перевищення влади та 

службових повноважень, перевищення влади  Захарченком В.Ю та іншими 

працівниками правоохоронних органів, ….., що призвело до масових жертв серед 

протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, в тому числі за фактами 
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умисних вбивств та замахів на умисні вбивства…..; - «в рамках зазначеного 

кримінального провадження  та виділеного з нього кримінального провадження 

№ 42014000000001048 від 10.10.2014 здійснюється досудове розслідування, в 

тому числі за фактом створення злочинної організації з метою вчинення 

тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва такої організації та участі 

у ній, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації, 

керівництва та сприяння зустрічей представників злочинних організацій та 

організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, 

матеріального забезпечення злочинної діяльності та координації дій об’єднань 

злочинних організацій та організованих груп…; - «здійснюється досудове 

розслідування у кримінальному провадженні № 42014100000000209 від 

06.03.2014 за фактами погроз народному депутату Богословській І.Г., 

зловживання владою службовою особою Адміністрації Президента України, 

заволодіння у період з 02.04.2010 по 20.02.2014 грошовими коштами Київського 

національного університету імені Т.Шевченка та Київського національного 

університету імені В.Гетьмана». 

    У вказаному листі заступник Генерального прокурора України  Єнін 

Є.В. зазначив, що враховуючи, що Портнов А.В. у період з 2010 по 2014 роки 

обіймав посади першого заступника та заступника Глави Адміністрації 

Президента України – керівника Головного управління з питань судової реформи 

та судоустрою Адміністрації Президента, його імовірна причетність до 

наведених вище злочинів перевіряється, а тому Генеральна прокуратура України 

не вбачає підстав для вирішення питань про виключення Портнова А.В. з 

Канадського санкційного списку.  

2) Заступник Генерального прокурора України Стрижевська А.А. у 

листі від 08.12.2017 року № 14/2/1-30473-14 до державного секретаря 

Міністерства закордонних справ України «стосовно звернення канадського 

зовнішньополітичного відомства щодо подальшого перебування у санкційному 

списку Портнова А.В.» проінформувало про те, що Департаментом спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове 

розслідування у кримінальних провадженнях № 12014100060000228 від 

22.01.2014, № 42014000000001048 від 10.10.2014, № 4201700000000815 

(27.11.2017 виділено з кримінального провадження № 42014100000000209). 

 В рамках повідомлення про вказані кримінальні провадження, заступник 

ГПУ Стрижевська А.А. вказала, що «з огляду на те, що Портнов А.В. у період 

з 2010 по 2014 рік обіймав посади першого заступника та заступника Глави 

Адміністрації Президента України – керівника Головного управління з питань 

судової реформи та судоустрою, радника Президента України – керівника 

Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента, його 

ймовірна причетність до вчинення вищевказаних злочинів перевіряється і 

перебування Портнова А.В. у канадському санкційному списку та, як наслідок, 
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блокування його активів сприятиме забезпеченню можливого відшкодування 

збитків, заподіяних злочинами, до яких може бути причетний Портнов А.В. 

Також службова особа ГПУ Стрижевська А.А. вважала за доцільне звернути 

увагу МЗС Канади на той факт, що рішення Печерського районного суду м. 

Києва від 23.02.2017 року не впливає на розслідування злочинів, до вчинення 

яких може бути причетний Портнов А.В.  

3) Заступник Генерального прокурора України Єнін Є.В. у листі від 

19.06.2018 № 14/2/1-18вих-18 до Міністерства закордонних справ України, 

Посольства України в Канаді проінформував про стан кримінального 

переслідування Портнова А.В., яке було пов’язано із тим, що ним і його 

представниками вживаються заходи з метою зняття санкцій, накладених Урядом 

Канади. 

Так, заступник Генерального прокурора України Єнін Є.В. повідомив про 

те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури 

України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 

42014100000000209 за фактами погроз народному депутату Богословській І.Г., 

зловживання владою одним і з керівників Адміністрації Президента України, 

заволодіння у період з 02.04.2010 по 02.02.2014 грошовими коштами Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка та Київського національного 

університету ім. Гетьмана, за фактами можливого одержання колишньою 

службовою особою Адміністрації Президента України неправомірної вигоди в 

особливо великих розмірах, підроблення підпису Портнова А.В. в нотаріальній 

довіреності, підроблення рішень ІІІ Всеукраїнського з’їзду представників 

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ якими призначено 

трьох членів вищої ради юстиції, та подальшого використання, за ознаками 

злочинів, передбачених ч.1 ст. 346, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 368-2, ч.ч. 1, 3, 

4 ст. 358, ч. 1 ст. 353 КК України.  

Єнін Є.В. у наведеному листі вказав, що питання про притягнення до 

кримінальної відповідальності Портнова А.В. у цьому кримінальному 

провадженні може бути вирішено після проведення усіх необхідних слідчих 

(розшукових) дій. Також повідомив, що детективам НАБУ доручено здійснення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201700000000815 

за фактом одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. 

Посадовими особами Міністерства закордонних справ України 

поширена наступна недостовірна інформація стосовно наявності 

розслідувань відносно Портнова А.В. 

1) 09 березня 2016 року листом за № 610/6144-994-38 Заступник міністра 

з питань європейської інтеграції Міністерства закордонних справ України 

Зеркаль О.В. у зв’язку з нотою МЗС Канади щодо подальшого перебування у 

санкційному списку Портнова А.В. з посиланням на роз’яснення Генеральної 
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прокуратури України, направив до Посольства України в Канаді інформацію 

стосовно наявності кримінальних проваджень відносно Портнова А.В. 

(додається). 

2) 02 березня 2017 року листом за № 620/6144-994-30 в.о. директора 

департаменту Америки Міністерства закордонних справ України 

Шевченко О.Д. щодо можливого виключення Портнова А.В. з санкційного 

списку Канади, з посиланням на Генеральну прокуратуру України направив до 

Посольства України в Канаді інформацію стосовно наявності кримінальних 

проваджень відносно Портнова А.В.  

3) 10 січня 2018 року листом за № 620/6144-600-30 в.о. директора 

Департаменту Америки Міністерства закордонних справ України 

Шевченко О.Д. щодо підстав для подальшого перебування Портнова А.В. в 

санкційному списку, з посиланням на Генеральну прокуратуру України направив 

до Посольства України в Канаді інформацію стосовно наявності кримінальних 

проваджень відносно Портнова А.В.  

Тобто, посадові особи Генеральної прокуратури України, Міністерства 

закордонних справ України та Посол України в Канаді протягом тривалого 

часу поширювали недостовірну інформацію стосовно Портнова А.В.  про те, 

що він причетний до низки кримінальних правопорушень, що відносно 

нього проводяться досудові розслідування і що він є підозрюваним у 

кримінальних справах. 

Водночас у них були відсутні правові підстави використовувати зазначені 

у вищенаведених нотах і листах формулювання, як на підтвердження будь-якого 

відношення Портнова А.В. до кримінальних проваджень або кримінальних 

правопорушень, що розслідуються в їх межах, оскільки правоохоронними 

органами, в тому числі і Генеральною Прокуратурою України, не здійснювалось 

досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо позивача.  

Слід зазначити, що Портнов А.В. перебував обмежений період часу у 

статусі підозрюваного: стосовно нього було складено повідомлення про підозру 

29 грудня 2014 року, тобто через дев’ять місяців з моменту застосування Радою 

Європейського Союзу до Портнова А.В. обмежувальних заходів (санкцій) нібито 

за розкрадання державних коштів та їх незаконного переказу за межі України. 

Тоді Генеральна прокуратура України повідомила Портнову А.В. про підозру у 

привласненні своєї ж зарплати. Згодом виявилося, що сума начебто зниклих з 

карти Портнова А.В. коштів його ж заробітної плати складала 800 грн.  

01 березня 2016 року постановою прокурора відділу процесуального 

керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України Д.Кастусіка кримінальне 

провадження №42014100000000209 від 06.03.2014, в рамках якого А.Портнову 

було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 
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передбаченого ч.3 ст.191 КК України, було закрито у зв’язку з відсутністю 

доказів.(додаток №39). 

 

Тобто, сама Генеральна прокуратура України постановою від 

01.03.2016 року закрила кримінальне провадження № 42014100000000209 від 

06.03.2014 за підозрою Портнова А.В., 27.10.1973 р.н. у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у 

зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення його 

винуватості в суді і вичерпані можливості їх отримання. 

Натомість листи ГПУ, на підставі яких МЗС України інформувало 

Посольство України в Канаді, а останні – Департамент закордонних справ, 

торгівлі і розвитку Канади щодо здійснення розслідування стосовно Портнова 

А.В., надсилалися вже в той час, коли Портнов А.В. не перебував в статусі 

підозрюваного і будь-які претензії до нього правоохоронних органів були зняті 

як необґрунтовані.   

Відтак, посадові особи Генеральної прокуратури України, Міністерства 

закордонних справ України та Посол України в Канаді поширювали інформацію 

про проведення розслідувань, пов’язаних з Портновим А.В.  вже в той час, коли 

Позивач не перебував в статусі підозрюваного, оскільки ще 01.03.2016 року 

Генеральна прокуратура України закрила єдине кримінальне провадження за 

підозрою Портнова А.В. у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а у будь-яких інших кримінальних 

провадженнях Позивач не мав і не має жодного процесуального статусу. 

Відповідно до ч. 4 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, 

обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або 

адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді 

іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено 

ці обставини, якщо інше не встановлено законом. 

Так, Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 лютого 

2019 року було повністю задоволено позов Портнова А.В. до Посольства України 

в Канаді, третя особа Міністерство закордонних справ України про визнання 

протиправними дій, а саме визнано протиправними дії Посольства України в 

Канаді по направленню до Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку 

Канади у період з березня 2016 року по липень 2018 року інформації про 

наявність кримінальних проваджень на території України відносно Портнова 

А.В. (додаток № 40). 

У зазначеному Рішенні Окружний адміністративний суд м. Києва (стор. 5, 

абз. 5) вказав, що дії Посольства України в Канаді по направленню Департаменту 

закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади такої інформації, (інформації, яка 

викладена в листах від 15.03.2016 № 611422-012-21, від 06.03.2017 № 611422-

012-17, від 11.01.2018 № 611422-012-2, від 10.07.2018 № 611422-012-70) вказують 

на повідомлення відповідачем (Посольством України в Канаді) інформації про 

неіснуючі факти та вказують на їх неправомірність, у зв’язку з порушенням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w121
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8%2C+%E2%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%B3+#w122
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відповідачем принципу законності, закріпленому статтею 19 Конституції 

України, статті 5 Закону України «Про дипломатичну службу» та принципу 

достовірності і повноти інформації, що встановлений статтею 2 Закону України 

«Про інформацію».        

  Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва за результатами 

розгляду апеляційної скарги Посольства України в Канаді, Міністерства 

закордонних справ України, 16 травня 2019 року Рішення Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 25 лютого 2019 року залишив без змін.  

Шостий апеляційний адміністративний суд м. Києва у постанові (абз. 2, 3 

стор. 8)вказав, що «обмежувальні заходи було застосовано до позивача на 

підставі листа Генеральної прокуратури України, який містив недостовірну 

інформацію про причетність позивача до вчинення кримінальних 

правопорушень. При цьому, через повідомлення Посольством України в Канаді 

дерєавному органу Каанади інформації, яка не ідповідала дійсності про наявність 

кримінальних проваджень на території України відносно Портнова А.В., було 

порушено принцип презумпції невинуватості та збережено обмежувальні заходи 

щодо позивача, які він оспорював у Федеральному суді Канади  (додаток № 41).  

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 26 лютого 2019 року 

було повністю задоволено позов Портнова А.В. до Міністерства закордонних 

справ України, Генеральної прокуратури України про захист честі, гідності та 

ділової репутації, а саме визнано недостовірною та такою, що порушує особисті 

немайнові права Портнова А.В. інформацію, викладену у листах Посольства 

України в Канаді на підставі інформації, наданою Генеральною прокуратурою 

України до Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, а саме 

у листі від 15 березня 2016 року №  № 611422-012-21, від 06.03.2017 № 611422-

012-17, від 11.01.2018 № 611422-012-2, від 10.07.2018 № 611422-012-70. 

Зобов’язано Міністерство закордонних справ України, з метою спростування 

недостовірної інформації направити лист в Департамент закордонних справ, 

торгівлі та розвитку Канади, в якому повідомити про прийняте у цій справі 

рішення суду з викладенням його резолютивної частини протягом 10 (десяти) 

календарних днів з дня набрання таким рішенням законної сили. 

У Рішенні суду (стор. 10 абз. 4) суд вказав, що інформація, яка поширена 

відповідачами про наявність відносно Портнова А.В. на території України 

розслідувань, порушує принцип презумпції невинуватості, які проголошені у 

ст.62 Конституції України, ст. 2 Кримінального кодексу України, п. 2 ст. 6 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 1 

ст.11 Загальної декларації прав людини та п.2 ст. 14 Міжнародного Пакту про 

громадянські і політичні права (додаток 42). 

Позивач майже за п'ять років з моменту звернення української влади до 

уряду Канади, жодного разу не був допитаний, йому ніколи не висувалося ніяке 

обвинувачення, його не розшукував Інтерпол, кримінальні справи стосовно нього 

ніколи не передавалися правоохоронцями до суду, не ухвалювалися рішення про 

його арешт, не запитували екстрадицію, чи не ухвалювали заочних або очних 
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вироків, не ініціювали і не обирали запобіжний захід і не заарештовували 

нерухоме майно.  

 Той факт, що на момент направлення зазначених вище листів Позивач не 

перебував у статусі підозрюваного (тобто стосовно нього не здійснювалось 

досудове розслідування), повністю підтверджуються численними відповідями 

правоохоронних органів України та довідками Департаменту інформаційних 

технологій МВС України про те, що Портнов А.В. не притягувався до 

кримінальної відповідальності, не є підозрюваним чи обвинуваченим та не має 

судимості в періоди надіслання згаданих вище листів до органів державної влади 

Канади (додаток № 43-56). 

Зі змісту положень ст.1, пп. 5, 10 ч.1 ст.3 КПК України вбачається, що 

досудове розслідування як складова кримінального провадження здійснюється 

на території України лише згідно з кримінальним процесуальним законодавством 

України, яке складається з відповідних положень Конституції України, 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, КПК України та інших законів України, а правовий зв'язок конкретної 

особи із досудовим розслідуванням можливий лише шляхом набуття нею 

конкретного правового статусу, передбаченого кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

Відповідно до пп.19, 25 ч.1 ст.3 КПК України учасниками кримінального 

провадження зі сторони захисту є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), 

засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. 

Конкретна особа бере участь у кримінальному провадженні, зокрема, на 

стороні захисту, виключно після набуття певного процесуального статусу, види 

та перелік яких чітко визначені КПК України і є вичерпними.  

КПК України не передбачено участі цієї особи у кримінальному 

провадженні та її процесуального статусу перед або до повідомлення цій особі 

про підозру у вчиненні злочину, які б підтверджували її правовий зв'язок з 

досудовим розслідуванням саме як особи, причетної до вчинення кримінального 

правопорушення, яке розслідується у конкретному кримінальному провадженні. 

Виходячи з положень КПК України та конституційного принципу 

презумпції невинуватості, до набуття одного з вищевказаних процесуальних 

статусів відсутні правові підстави стверджувати, що особа, яка не перебуває в 

статусі підозрюваного чи в іншому із зазначених вище процесуальних статусів, 

причетна чи має інше правове відношення до вчинення кримінального 

правопорушення, яке розслідується у конкретному кримінальному провадженні. 

Поширення службовими особами Генеральної прокуратури України, 

Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Канаді 

недостовірної інформації про те, що Портнов А.В. начебто має відношення до 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#5
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_87/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#87
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#10
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#10
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
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кримінальних проваджень, що відносно нього проводяться досудові 

розслідування, здійснювалося на запит Канадської влади стосовно необхідності 

збереження імені А.В.Портнова у Списку осіб, до яких застосовуються 

обмежувальні заходи (санкції) від 05.03.2014 р. (Freezing Assets of Corrupt Foreign 

Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44). 

Згадування прізвища Портнова А.В. в контексті розслідування кримінальних 

справ до яких позивач не має жодного відношення прямо свідчить про суттєве 

втручання в його права та законні інтереси. 

Факти здійснення згаданих в листах Генеральної прокуратури України, 

Міністерства закордонних справ України та Посольства України в Канаді 

кримінальних проваджень прямо сприяли збереженню обмежувальних заходів 

(санкцій) стосовно Портнова А.В., оскільки Уряд Канади, розглядаючи питання 

їх скасування чи збереження, враховував саме офіційні листи української влади.  

При цьому, офіційні листи, які направлялися українською владою 

оцінювалися офіційними особами Канади як такі, що вказують на існування 

незавершених кримінальних проваджень, в рамках яких тривають процедури 

притягнення Портнова А.В. до кримінальної відповідальності за нібито вчинення 

протиправних дій. 

Такі доводи Позивача підтверджуються, зокрема, позицією представника 

Уряду Канади, яка була зафіксована в судовому рішення Федерального Суду 

Канади від 11.12.2018 р. Так, останній, обґрунтовуючи збереження санкцій 

стосовно Портнова А.В., зазначив, що МЗС Канади отримало «чотири листа від 

Посольства України в Канаді: перше в березні 2016 року і останнє в липні 2018 

року, які переконали Міністра в тому, що в Україні продовжується розслідування 

у відношення Заявника (Портнова А.В.)».       

Факт застосування обмежувальних заходів (санкцій) Урядом Канади, який є 

авторитетним міжнародним органом для українського суспільства, однозначно 

сприймається громадянами України як дуже серйозний аргумент, який свідчить 

проти добропорядності Портнова А.В.  

Тобто, факт застосування санкцій хоча юридично і не означає винності особи 

в скоєнні яких небудь протиправних діянь, проте сприймається переважною 

більшістю  громадян як дуже вагоме свідчення його причетності до незаконних 

діянь.        

Як наслідок, необґрунтоване застосування та збереження обмежувальних 

заходів (санкцій) Урядом Канади до Портнова А.В., який є публічною особою, і 

широке інформаційне висвітлення даного факту тягнуть за собою підрив його 

авторитету і завдаються шкоди його честі і репутації серед значної частини 

суспільства, а також професійного та ділового співтовариства. Це призводить до 

формування недовіри до нього і обмеження його соціальних зв’язків, негативно 
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впливає на можливість формувати і розвивати відносини з іншими людьми, 

включаючи відносини професійного і ділового характеру. 

Широке інформаційне висвітлення самого факту застосування та збереження 

обмежувальних заходів (санкцій) Урядом Канади до Портнова А.В., а також 

недостовірна інформація зі сторони посадових осіб державних органів 

підтверджується численними публікаціями як українських так і іноземних 

ресурсів (додається як приклад, посилання на матеріали, де згадується прізвище 

Портнова А.В. у контексті накладення санкцій (додаток № 57).  

Слід зазначити, що до застосування обмежувальних заходів у Портнова А.В. 

була велика кількість міжнародних контактів, оскільки він приймав участь у 

різних робочих групах, зустрічах і заходах європейських інституцій, зокрема з 

питань удосконалення законодавства. (додається, як приклад, посилання на 

іноземні ресурси та роздруківка із веб-сайту, додаток № 58) Таким чином, факт 

внесення і збереження прізвища Портнова А.В. до «санкційного списку» 

спричинив негативні наслідки і звузив можливості його комунікації з 

представниками міжнародного співтовариства.    

Протягом 2014, 2016, 2018 та станом на 2019 років, Генеральною 

прокуратурою України та іншими правоохоронними органами не здійснювалося 

абсолютно ніяких слідчих чи будь-яких процесуальних дій щодо Портнова А.В., 

його не залучали до участі у жодних кримінальних провадженнях, стосовно 

нього не проводилися слідчі дії та жодні розслідування.  

Тобто, фактично Позивач протягом п’ятьох років перебував у невизначеному 

стані, оскільки з одного боку  державні органи називали його таким, що 

притягується до кримінальної відповідальності, у зв’язку із чим його права 

обмежуються і для нього зберігаються конкретні негативні наслідки, а з іншого 

боку, розслідування стосовно нього не здійснюється, він до участі у 

кримінальних провадженнях не залучається. 

Таким чином, зазначене свідчить про суттєве втручання в право на повагу до 

приватного життя Портнова А.В., яке мало місце в зв’язку з необґрунтованим 

застосуванням та збереженням щодо нього санкцій, які базуються на фактах 

здійснення кримінальних проваджень, до яких Портнов А.В. не має жодного 

відношення в розумінні Кримінального процесуального кодексу України. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини концепція 

«приватного життя» є широким терміном і не піддається вичерпному 

визначенню. Дане визначення охоплює фізичну та психологічну або моральну 

цілісність особистості (рішення від 26.03.1985 р по справі «X and Y v. The 

Netherlands», рішення від 16.12.1997 р по справі «Raninen v. Finland») і іноді 

може включати аспекти фізичної та соціальної ідентичності особистості 

(рішення від 7.02.2002 р по справі «Mikulic v. Croatia»). 
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В своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово визнавав 

репутацію (рішення від 19.09.2006 р по справі «White v. Sweden», рішення від 15 

листопада 2007 року у справі «Pfeifer v Austria»), а також честь особи (рішення 

від 4 жовтня 2007 року в справі «Sanchez Cardenas v. Norway») як складову права 

на повагу до приватного життя. Зокрема, в пункті 35 рішення у справі «Pfeifer v 

Austria», Європейський суд з прав людини констатував, що репутація особи є 

частиною його особистої ідентичності та психологічної цілісності, а тому 

відноситься до сфери її приватного життя і підлягає охороні. 

 

Способом захисту прав та інтересів Позивача є відшкодування 

моральної шкоди та відшкодування понесених ним матеріальних збитків, 

порушення яких відбулося внаслідок спільних дій Генеральної прокуратури 

України, Міністерства закордонних справ України та Посла України в 

Канаді. 

 

Так, відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини є головним обов’язком держави. 

Відповідно до ч.1, 2 ст. 200 Цивільного кодексу України інформацією є будь-

які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді. Суб'єкт відносин у сфері інформації може 

вимагати усунення порушень його права та відшкодування майнової і моральної 

шкоди, завданої такими правопорушеннями. 

Згідно зі ст. 280 Цивільного кодексу України, якщо фізичній особі внаслідок 

порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної 

шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню. 

Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування 

моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода, 

зокрема, полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку 

з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів, 

у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної 

або юридичної особи. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном 

або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди 

визначається судом залежно від характеру правопорушення, ступеня вини особи, 

яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також 

з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні 

розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%E2%B3%E4%F8%EA%EE%E4%F3%E2%E0%ED%ED%FF#w123


21 
 

Статтею 1167 ЦК України передбачено, що моральна шкода, завдана 

фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім 

випадків, встановлених частиною другою цієї статті. 

Згідно п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 

31.03.95 року, із змінами, внесеними згідно Постанови Пленуму ВС № 5 від 

25.05.2001, № 1 від 27.02.2009 року, відповідно до загальних підстав цивільно-

правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої 

шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку між 

шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. 

Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння 

позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, 

за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій 

сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого 

він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для 

вирішення спору. Особа (фізична чи юридична) звільняється від 

відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, якщо доведе, що остання 

заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати 

місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством. 

 

Стосовно наявності причинного зв'язку між шкодою і протиправним 

діянням органів державної влади і їх посадових осіб: 

 

Поширення недостовірної інформації має прямий зв'язок з застосуванням 

Урядом Канади 05 березня 2014 року щодо Портнова А.В. обмежувальних 

заходів (санкцій) шляхом включення його прізвища до відповідного Акту, а у 

подальшому їх збереженням, що чітко прослідковується у кожному із листів 

Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ України, в 

яких вони акцентували увагу Уряду Канади на необхідності збереження 

обмежувальних заходів у відношенні Позивача.  

Також, в умовах недотримання принципу верховенства права в Україні факт 

застосування міжнародних санкцій фактично тягне за собою особливу увагу 

правоохоронних органів і їх активні спроби не допустити зняття санкцій 

виключно з політичних мотивів, шляхом організації кримінального 

переслідування особи з будь-якого надуманого приводу.  

Крім того, слід зазначити, що Суд Європейського Союзу в своїй 

прецедентній практиці дійшов висновку про те, що обмежувальні заходи мають 
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суттєвий негативний вплив на особу, перш за все, це істотні порушення 

приватного життя особи, які пов'язані як з самими цими заходами і тривалістю 

їх застосування, так і з наслідками у вигляді суспільної недовіри до цієї особи, 

яку провокують такі обмежувальні заходи (пункт 132 рішення від 18.07.2013 р 

по справі «European Commission and Others v Yassin Abdullah Kadi»). 

 Стаття 56 Конституції України проголошує, що кожен має право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 

    Отже, Позивач вважає, що незаконними діями Генеральної прокуратури 

України, Міністерства закордонних справ України та Посла України в Канаді 

щодо поширення недостовірної інформації про наявність розслідувань відносно 

Портнова А.В. йому завдано моральної шкоди.   

 

Стосовно наявності моральної шкоди: 

 

Протиправне переслідування Позивача, поширення стосовно нього 

недостовірної та принизливої інформації про нібито його причетність до 

кримінальних злочинів порушує звичайний уклад життя Портнова А.В., 

спричиняє йому моральну шкоду і завдає шкоди його діловій репутації, 

принижує його честь і гідність.  

Позивач впродовж багатьох років є публічною особою. Зокрема був 

народним депутатом України V та VI скликання, заступником Глави 

Адміністрації Президента України- Керівником Головного управління з питань 

судової реформи та судоустрою,  Радником Президента України, Першим 

заступником Глави Адміністрації Президента України (Додаток №59-60), а тому 

поширення інформації про нього як про особу, яка причетна до скоєння злочинів, 

однозначно негативно впливає на суспільну оцінку його якостей в очах 

оточуючих. 

Поширення протягом тривалого часу недостовірної інформації про начебто 

проведення відносно Портнова А.В. розслідувань та начебто перебування його у 

статусі підозрюваного, повністю змінило звичайний уклад його життя, це 

змушує його витрачати значну частину свого часу, зусиль і інших ресурсів на 

здійснення юридичних кроків, спрямованих на скасування незаконних санкцій і 

реабілітацію своєї ділової репутації.  

Зокрема, Позивач змушений здійснювати постійну переписку з 

міжнародними інституціями та органами державної влади України, ініціювати 

судові процеси в судах Канади і України, які стосуються неправдивих листів 
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Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ України та 

Посольства України в Канаді, які стали підставою для застосування і збереження 

санкцій.  

Наявність санкцій, які застосовані Урядом Канади на підставі недостовірних 

відомостей української влади, а саме наведених у даному позові листів третіх 

осіб - Посла України в Канаді Шевченка А.В. службових осіб Генеральної 

прокуратури України та Міністерства закордонних справ України щодо 

Позивача, не дозволяють останньому мати рівний рівень політичного діалогу, він 

вражений в правах однієї з авторитетних країн світу, якою є Канада.  

За оцінкою Позивача, причиною його переслідування стала його активна 

суспільно-політична діяльність. 

Так, Портнов А.В. активно та публічно, в тому числі через засоби масової 

інформації, телеграм канал http://t/me/PortnovUA та у соціальній мережі  

@www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine висловлює критику чинної влади у 

сфері реформування та здійснення правової політики, правоохоронної 

діяльності, правосуддя.   

Портнов А.В. регулярно виявляє та публічно вказує на факти, що свідчать 

про порушення законодавства та протиправні дії представників чинної влади, 

зокрема Президента України та чиновників його Адміністрації, інших 

високопосадовців.  

Таким чином, представники чинної влади однозначно сприймають Портнова 

А.В. як політичного опонента, публічна опозиційна діяльність якого для них є 

абсолютно небажаною.    

У зв’язку з викладеним, представниками влади і здійснюється тиск на 

Портнова А.В. шляхом його незаконного кримінального переслідування з метою 

змусити зупинити свою публічну критику та усунути опонента з політичного 

життя держави. Вказане протиправне переслідування в Україні здійснюється 

шляхом використання правоохоронної та судової системи в якості інструменту 

тиску на опонентів.  

Через систематичне розповсюдження дезінформації, а також організовані 

політичні і кримінальні переслідування, які в тому числі призвели до виникнення 

та тривалого існування загрози його життю і здоров’ю в Україні, Портнов А.В. з 

2014 року був вимушений перебувати за межами України, яка весь час була та 

залишається центром його життєвих інтересів. 

Вимушене перебування Портнова А.В. за межами України також позбавило 

його конституційного права як громадянина України і політичного діяча 

можливості вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

http://t/me/PortnovUA
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Згідно п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 

розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від 

характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких 

зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості 

відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються 

стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і 

виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та 

зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, добровільне - за 

власною ініціативою чи за зверненням потерпілого спростування інформації 

редакцією засобу масової інформації. При цьому суд має виходити із засад 

розумності, виваженості та справедливості. 

З метою надання відповідей на поставлені питання стосовно визначення 

орієнтовного розміру компенсації моральної шкоди Портнову А.В. у зв’язку із 

спричиненням йому моральної шкоди внаслідок неправомірних дій органів 

державної влади, адвокат Позивача звернулася із відповідною заявою до 

спеціаліста в галузі психологічного дослідження Ірхіна Юрія Борисовича, який 

має вищу психологічну освіту другого рівня за ступенем магістра, науковий 

ступінь доктора філософії «юридична психологія», стаж експертно-

дослідницької діяльності з 1998 року (додаток №61). 

Спеціалісту на вирішення психологічного дослідження були поставлені 

наступні питання: 

1) чи спричинено Портнову Андрію Володимировичу моральну шкоду за 

умов ситуації, яка описана у заяві? 

2) Якщо Портнову Андрію Володимировичу завдана моральна шкода, який 

можливий розмір становить грошова компенсація за завдану моральну шкоду? 

За результатами висновку проведення психологічного дослідження 

спеціаліст 16 травня 2019 року зробив висновок, що Портнову А.В. спричинено 

моральну шкоду. Можливий орієнтовний розмір грошової компенсації Портнову 

А.В. за завдану йому моральну шкоду становить 432 мінімальних заробітних 

плат, що є чинними на момент розгляду справи судом (додаток №62) 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», 

мінімальна заробітна плата на 2019 рік встановлена в розмірі 4 173 грн.  

Тобто, за висновком спеціаліста в галузі психологічного дослідження, 

орієнтовний розмір грошової компенсації становить 1 802 736 (один мільйон 

вісімсот дві тисячі сімсот тридцять шість) грн.    

Враховуючи вищенаведені обставини Позивач вважає, що внаслідок 

протиправних дій органів державної влади, йому спричинено моральну шкоду, 
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яку з урахуванням проведеного психологічного дослідження спеціалістом в 

галузі психологічного дослідження Ірхіна Ю.Б., а також виходячи із часу та 

зусиль, необхідних для відновлення прав Позивача, засад розумності, 

виваженості і справедливості, він оцінює і просить суд стягнути у розмірі 

1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. 

 

Стосовно наявності майнової шкоди: 

 

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків 

у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. 

Пунктом 1 ч. 2 вказаної статті передбачено, що збитками є втрати, яких особа 

зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які 

особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права 

(реальні збитки). 

Згідно ст.ст. 1173 та 1174 ЦК України шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 

місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів. 

Отже, крім моральної шкоди, яка завдана протиправними діями третіх осіб, 

Позивачу також завдано майнову шкоду, яку позивач вимушено поніс внаслідок 

необхідності здійснення юридичного захисту своїх прав на території Канади, а 

саме у зв’язку із оскарженням в Федеральному Суді Канади обмежувальних 

заходів (санкцій), які були застосовані стосовно Портнова А.В. 05.03.2014 року 

Урядом Канади на підставі недостовірної інформації, яка протягом п’яти років 

надавалася третіми особами.   

Докази, які додані до позовної заяви та аргументи, що наведені в позовній 

заяві як на підставу для задоволення позову, повністю підтверджують, що 

матеріальна шкода, завдана Позивачу саме у зв’язку із неправомірними діями 

органів державної влади та їх посадових осіб стосовно поширення протягом 

тривалого часу відносно Портнова А.В. недостовірної інформації, яка стала 

причиною для застосування і збереження Урядом Канади обмежувальних 

заходів (санкцій) щодо Портнова А.В. 

Дана шкода складається із витрат на канадських адвокатів стосовно їх 

представництва інтересів Портнова А.В. перед Міністерством закордонних 

справ Канада, Міністром закордонних справ та Федеральним судом, з метою 

вирішення питання про неналежне внесення прізвища Портнова А.В. до Списку 
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до Положень про заморожування активів корумпованих іноземних посадових 

осіб (Україна). 

Розмір реальних збитків, які понесені Позивачем станом на 31 березня 2019 

року внаслідок протиправних дій органів державної влади становить 189 892,84 

дол.США, що за офіційним курсом НБУ (26,36 грн. за 1 дол.США станом на 

20.05.2019 року (Додаток №63) 5 005 005,58 (п’ять мільйонів п’ять тисяч 

п’ять) грн. 58 коп.      

Для підтвердження факту понесених Позивачем зазначених збитків, до 

позовної заяви додаються: 

 копія угоди, укладеної між ТОВ «МакКарті Тетро» (McCarthy Tetrault LLP) 

(Канада) та Портновим А.В. з перекладом на українську мову (додаток № 64); 

копія рахунків-фактури (всього 13 рахунків) з детальним описом наданих 

послуг ТОВ «МакКарті Тетро» за період з квітня 2018 року по березень 2019 року 

(додаток № 65-77)  

копія звіту з перекладом на українську мову від 26 квітня 2019 року ТОВ 

«МакКарті Тетро» (Канада), який наданий Портнову А.В. про загальні витрати, 

що були нараховані Компанією станом на 31 березня 2019 року стосовно 

представництва канадських адвокатів Портнова А.В. перед Міністерством 

закордонних справ Канади, Міністром закордонних справ та Федеральним 

судом, з метою вирішення питання про неналежне внесення прізвища Портнова 

А.В. до Списку Положень про заморожування активів корумпованих іноземних 

посадових осіб (України) в загальній сумі 189 892,84 дол.США (додаток № 78).       

 

Протиправність діянь Посольства України в Канаді, Міністерства 

закордонних справ України, Генеральної прокуратури України та їх 

посадових осіб: 

 

Протиправність дій органів державної влади стосовно поширення відносно 

Портнова А.В. в офіційних листах недостовірної інформації про наявність 

кримінальних проваджень, які стали підставою для застосування Європейський 

Союзом та Урядом Канади обмежувальних заходів підтверджується наступними 

доказами: 

- Рішенням Європейського Суду, яке постановлено в м. Люксембург 26 

жовтня 2015 року у справі № Т 290/14 за заявою Андрія Портнова до Ради 

Європейського Союзу про скасування Рішення Ради Європейського Союзу 

№2014/119/CFSP від 05.03.2014 року щодо застосування обмежувальних 

заходів відносно Андрія Портнова (додаток № 26);  
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- Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2014 року у 

справі № 757/23765/14-ц, яке змінено рішенням ВССУ за позовом 

Портнова А.В. до Генеральної прокуратури України, третя особа 

Махніцький О.І. про захист честі, гідності та ділової репутації (додаток 

№23); 

- Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2017 року у 

справі № 757/20627/17-ц за позовом Портнова А.В. до Генеральної 

прокуратури України про захист честі, гідності та ділової репутації (доаток 

№36); 

- Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 25 серпня 

2014 року, яке залишено без змін Ухвалою Київського апеляційного 

адміністративного суду від 07.10.2014 року  у справі за позовом Портнова 

А.В. до Генеральної прокуратури України про визнання протиправною 

бездіяльність по ненаданню відповіді на запита адвоката і зобов’язання 

вчинити дії, якою було встановлено факт порушення права Портнова А.В. 

на захист і визнано протиправною бездіяльність Генеральної прокуратури 

України у ненаданні відповіді на адвокатські запити (додаток № 79). 

- Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 

20.02.2019 року, якою задоволено клопотання Портнова А.В. і встановлено 

термін – один місяць для завершення проведення всіх досудових 

розслідувань. Також судом встановлено, що використання Генеральною 

прокуратурою формулювання про причетність Портнова А.В. до 

кримінальних правопорушень, з огляду на їх неправдивість, грубо 

порушує принцип презумпції невинуватості особи. Крім того, суд 

встановив, що кримінальні провадження відносно Портнова є 

маніпуляцією та мають на меті створити оманливе відчуття вини Портнова 

А.В. з метою ініціювання перед міжнародними органами питань 

збереження міжнародних санкцій (додаток № 80). 
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e9fdef8fba394fc692598bb14b621449.pdf 

- Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.02.2019 року 

у справі № 640/17/19 за позовом Портнова А.В. до Посольства України в 

Канаді, третя особа Міністерство закордонних справ України про визнання 

протиправними дії, яким суд встановив, що протягом останніх років 

Посольство повідомляло Уряду Канади недостовірну інформацію, яка 

стала підставою для збереження санкцій (Додаток № 40); 

- Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду м. Києва від 

16.05.2019 року, якою залишено без змін Рішення Окружного 

адміністративного суду м. Києва від 25.02.2019 року № справі № 640/17/19;   

- Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2019 року № 

757/42/19-ц за позовом Портнова А.В. до Генеральної прокуратури 

України, Міністерства закордонних справ України про захист честі, 

гідності та ділової репутації, яким фактично суд встановив, що відповідачі 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e9fdef8fba394fc692598bb14b621449.pdf
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протягом останніх років повідомляли Уряду Канади недостовірну 

інформацію, яка стала підставою для збереження санкцій  (Додаток №42). 

Крім цього, у зв’язку з виявленням фактів надання канадському правосуддю 

недостовірних свідчень, 21.12.2018 року Портновим А.В. до ДБР України 

подано заяву про злочин, вчинений службовими особами Посольства України в 

Канаді та Генеральною прокуратурою України (додаток № 81).  

18 січня 2019 року слідчим Державного бюро розслідування на підставі 

рішення суду і за заявою Портнова А.В. розпочато досудове розслідування за 

фактами надання службовими особами Генеральної прокуратури України та 

службовими особами Посольства України в Канаді завідомо недостовірних 

відомостей про те, що правоохоронними органами розпочато ряд кримінальних 

проваджень за фактами злочинів, вчинених Портновим А.В. (додаток №82) 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_48d4ad3ee79e4525a7e8c4f8c29590fc.pdf 

Також незаконність дій органів державної влади в особі Генеральної 

прокуратури України, Міністерства закордонних справ України та Посла 

України в Канаді та поширення ними недостовірної інформації відносно 

Позивача, а саме того факту, що на момент направлення зазначених вище листів 

Позивач не перебував у статусі підозрюваного (тобто стосовно нього не 

здійснювалось досудове розслідування), повністю підтверджуються численними 

відповідями всіх правоохоронних органів України та довідками Департаменту 

інформаційних технологій МВС України, які додані до даного позову. 

 

Стосовно притягнення в якості відповідача Державу України в особі 

Державну казначейську службу України  

 

Відповідно до ст.ст. 1173 та 1174 ЦК України шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 

державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу 

місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом 

місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів. 

Тобто обов’язок відшкодувати завдану шкоду покладається не на посадову 

особу, незаконним рішенням, дією чи бездіяльністю якої завдано шкоду, а на 

державу України.   

При цьому Конституція України гарантує громадянам у таких випадках 

право на відшкодування шкоди за рахунок держави, а не за рахунок коштів на 

утримання державних органів (статті 56, 62). 

У пункті 10-1 Постанови ВС України від 31.03.95 № 4 «Про судову практику 

в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» зазначено, що при  

розгляді  справ  за  позовами  про  відшкодування моральної шкоди на підставі 

https://static.wixstatic.com/ugd/080718_48d4ad3ee79e4525a7e8c4f8c29590fc.pdf
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ст.  56  Конституції  судам  слід  мати  на увазі,  що при встановленні факту 

заподіяння такої шкоди незаконними рішеннями,  діями чи бездіяльністю  органу 

державної  влади,  місцевого  самоврядування  або  їх посадових чи службових 

осіб при здійсненні ними своїх повноважень вона підлягає відшкодуванню за   

рахунок   держави   чи   органів   місцевого самоврядування.  При вирішенні   

спору про відшкодування  моральної  шкоди, заподіяної громадянинові   

незаконними   рішеннями,   діями   чи бездіяльністю   органу   державної   влади,  

його  посадовими  або службовими особами,  судам слід виходити  з  того,  що  

зазначений орган  має  бути відповідачем у такій справі,  якщо це передбачено  

відповідним   законом (наприклад, ст. 9 Закону "Про оперативно-розшукову 

діяльність" (2135-12). Якщо ж відповідним законом чи іншим нормативним 

актом це не передбачено або  в  ньому зазначено, що шкода відшкодовується 

державою (за рахунок держави), то поряд із відповідним державним органом 

суд має притягнути як відповідача відповідний орган Державного 

казначейства України. 

У ч. 1 ст. 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень» передбачено, що держава гарантує виконання рішення суду про 

стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за 

яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація, 

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до 

законодавства. 

Виконання рішення суду про стягнення коштів, боржником за якими є 

державний орган, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, у межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з 

рахунків такого державного органу, а вразі відсутності в зазначеного держоргану 

відповідних призначень за рахунок коштів, передбачених за бюджетною 

програмою для забезпечення виконання рішень суду (ч.1 ст. 3 Закону України 

«Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»). 

Отже, при виконанні судових рішень про задоволення позовних вимог до 

державних органів гарантом виступає саме держава України    

Оскільки ст. 1173 та ст. 1174 ЦК України передбачає, що шкода, яка завдана 

фізичній особі незаконними діями органів державної влади та їх посадових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, то     

Державна казначейська служба України поряд із Генеральною прокуратурою 

України та Міністерством закордонних справ України є належним відповідачем 

у справі.  

 

Стосовно притягнення до участі у справі Міністерство юстиції України, 

як представника Держави України. 

 

Відповідно до п.п.4 п.3 Положення про Міністерство юстиції України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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№ 228 основними завданнями Мінюсту є представництво інтересів держави в 

судах України. 

Зважаючи на викладене, відшкодування шкоди, яка завдана неправомірними 

діями органів державної влади та їх посадовими особами має бути заявлена 

також до держави України в особі Мін’юсту.    

Такого правового висновку щодо застосування норм права дійшла Велика 

палата ВС у постанові від 14.03.2018 у справі №522/3454/16-ц (провадження 

№14-6цс18). 

 

Стосовно залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють 

самостійних вимог щодо предмета спору. 

  

Відповідно до ст. 53 Цивільного процесуального кодексу України треті 

особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть 

вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення 

підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, 

якщо справа розглядається в порядку спрощеного провадження, у разі коли 

рішення у справі може вплинути на їхні права або обов’язки щодо однієї із 

сторін. Їх може бути залучено до участі у справі за заявою учасників справи. 

Позивач вважає, що до участі у справі мають бути залучені Генеральна 

прокуратура України, Міністерство закордонних справ України та посадові 

особи Генеральної прокуратури України, а саме Єнін Є.В., Стрижевська А.А., 

службові особи Міністерства закордонних справ України, а саме Зеркаль О.В., 

Шевченко О.Д. та Посол України в Канаді Шевченко А.В., оскільки саме ці 

органи і особи підписували офіційні листи з інформацією про наявність 

кримінальних проваджень стосовно Портнова А.В., з метою збереження його 

прізвища у Списку  до «Положення про заморожування активів корумпованих 

іноземних посадових осіб (Україна)» SOR72Q14-44. 

Відповідно до ч.4 ст. 1191 ЦК України Держава, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою 

особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги до винної особи у 

розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із 

трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди). 

Позивач вважає, що у разі задоволення даного позову, рішення у справі може 

вплинути на їх права та обов’язки, у тому числі, шляхом звернення Держави 

Україна із зворотною вимогою (регресу) до зазначених осіб.  
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Також у разі задоволення позову, Державі Україна внаслідок протиправних 

дій посадових осіб буде завдано матеріальних збитків у великих розмірах, а саме 

на суму 6 805 005,88 грн., що у подальшому, може мати наслідки притягнення 

винних осіб до кримінальної відповідальності.  

Таким чином, є необхідність у залученні до участі у справі вказаних осіб як 

третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.  

Відомості, які зазначаються відповідно до ст. 175 ЦПК України 

 

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач поніс 

і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи: витрати на сплату судового 

збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру 9 605 грн. (за 

позовну вимогу про відшкодування майнової шкоди) та 9 605 грн. (за позовну 

заяву про відшкодування моральної шкоди), а всього 19 210 (дев’ятнадцять тисяч 

двісті десять) грн. 00 коп. 

 

Позивач підтверджує те, що ним не подано іншого позову (позовів) до 

цих же відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

 

Згідно ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом. 

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників 

справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані 

встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними 

доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. (ст. 76 ЦПК України). 

Згідно п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позовна заява повинна містити: 

перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, 

які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення 

щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або 

електронних доказів, копії яких додано до заяви. 

Відповідно до ч. 5 ст. 177 ЦПК України позивач зобов'язаний додати до 

позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких 

ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази 

позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів). 

Згідно ч. 4 ст. 83 ЦПК України якщо доказ не може бути поданий у 

встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про 

це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; 

причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які 
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підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на 

отримання вказаного доказу. 

 Всі наявні докази, на які посилається Позивач як на підставу своїх вимог 

надаються разом із даною позовною заявою. 

Для зручності, у додатках міститься посилання на документи, що 

розміщені на веб-сайті https://www.aportnov.com/ Портнова А.В. за посиланням 

https://www.aportnov.com/kriminalna-biografiya під назвою «Хронологія політичного 

переслідування». 

Враховуючи наведене, керуючись ст. 6 Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, ст. 11 Загальної декларації прав людини, 

ст.1, 3, 56, 62 Конституції України, ст. 23, 200, 280, 1167, 1173, 1174 Цивільного 

Кодексу України ст. ст. 27, 81, 83, 175-177 ЦПК України, 

 

ПРОШУ: 

 

1) Стягнути з Держави Україна на користь Портнова Андрія Володимировича 

1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн.00 коп. в рахунок відшкодування 

моральної шкоду, яка завдана незаконними діями органів державної влади в 

особі Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ 

України та їх посадових осіб; 

 

2) Стягнути з Держави Україна на користь Портнова Андрія Володимировича 

5 005 005 (п’ять мільйонів п’ять тисяч п’ять) грн. 88 коп. в рахунок 

відшкодування матеріальних збитків, які завдані незаконними діями органів 

державної влади в особі Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних 

справ України та їх посадових осіб. 

 

3) Стягнути з Держави Україна на користь Портнова Андрія Володимировича 

судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 19 210 (дев’ятнадцять тисяч 

двісті десять) грн. 00 коп. 

Додатки: 

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору в розмірі 9 650 грн.; 

2. Оригінал квитанції про сплату судового збору в розмірі 9 650 грн.;  

3. Копія адвокатського ордеру адвоката Ісаєвської О.В.; 

4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Ісаєвської 

О.В.;    

5. Копія адвокатського ордеру адвоката Косінової Г.В.; 

6. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Косінової Г.В.;  

7. Копія листа ГПУ від 03 березня 2014 року на адресу Верховного представника ЄС з 

питань закордонних справ і політики безпеки;  

https://www.aportnov.com/
https://www.aportnov.com/kriminalna-biografiya
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8. Копія листа ГПУ від 03.03.2014 року № 14/1/1-58вих-14 на адресу Прем’єр-міністра 

Канади  https://static.wixstatic.com/media/080718_93294fbd143f4014b8f809b2809831d8~

mv2.jpg; 

9. Копія листа за підписом ГПУ від 08.07.2014 року Верховному представнику ЄС за 

підписом О.Баганця. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f3d9ca000ea442608cb6be22534d11f5.pdf 

10. Копія листа заступника ГПУ Єніна Є.В. від 27.02.2017 № 14/5-30473-14 до МЗС 

України; 

11. Копія листа заступника ГПУ Стрижевської А.А. від 08.12.2017 року № 14/2/1-30473-14 

до МЗС України; 

12. Копія листа заступника ГПУ Єніна Є.В. від 19.06.2018 № 14/2/1-18вих-18 до МЗС 

України; 

13. Копія листа Посольства України в Канаді від 15.03.2016 року № 6114/22-012-21 до 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади; 

14. Копія листа Посольства України в Канаді від 06.03.2017 року № 6114/22-012-17 до 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади; 

15. Копія листа Посольства України в Канаді від 10.07.2018 року № 6114/22-012-70 до 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади; 

16. Копія листа Посольства України в Канаді від 11.01.2018 року № 6114/22-012-2 до 

Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади; 

17. Копія листа заступника МЗС України Зеркаль О.В. від 09.03.2016 №610/6144-994-38; 

18. Копія листа в.о.директора департаменту Америки МЗС України Шевченко О.Д. від 

02.03.2017 року №620/6144-994-30; 

19. Копія листа від 10.01.2018 року № 620/6144-600-30 в.о. директора Департаменту 

Америки МЗС України Шевченко О.Д.; 

20. Копія листа Робочого апарату Укрбюро Інтерполу від 23.07.2014 року про те, що згідно 

з обліком Генерального секретаріату Інтерполу та Департаменту інформаційно-

аналітичного забезпечення МВС України, Портнов А.В. у міжнародному та державному 

розшуку не значиться.  
 https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fb1ab2d5bade4b4a84ca24dac2db6e0d.pdf 

21. Копія листа СБУ від 28.07.14 про те, що у кримінальних провадженнях розслідуються 

слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів Портнову А.В. не 

здійснювалось. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7146d447ab1a4acc9c423bacdab4a8f8.pdf 

22. Копія листа СБУ від 30.07.14 про те, що у кримінальних провадженнях, які 

розслідуються слідчими СБУ, повідомлення про підозру у вчиненні злочинів 

гр.Портнову А.В. не здійснювалось, у розшук, у тому числі в міжнародний, не 

оголошувався. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c7d6fa3b960046afa81242942e32d493.pdf 

23. Копія Рішення Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2014 року у справі № 

757/23765/14-ц за позовом Портнова А.В. до ГПУ про захист честі, гідності та ділової 

репутації, Копія Рішення ВССУ від 08.05.2015 року; 

24. Копія листа Ради Європейського Союзу від 06.03.2015 року з повідомлення про 

скасування санкцій (- повідомлення про скасування санкцій та 

переклад:https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e5da4f423f174e34af0ad7a7edd07552.pdf; 

25. Копія довідки про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 15500 Євро 

https://static.wixstatic.com/media/080718_9b2ca9f3d59d49609bb27f7e828960e4~mv2.jpg; 

26. Копія Рішення Європейського Союзу з перекладом від 26.10.2015 року про визнання 

незаконним та скасування Рішення Ради Європейського Союзу щодо застосування 

санкцій відносно Портнова А.В.; 

https://static.wixstatic.com/media/080718_93294fbd143f4014b8f809b2809831d8~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/080718_93294fbd143f4014b8f809b2809831d8~mv2.jpg
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f3d9ca000ea442608cb6be22534d11f5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fb1ab2d5bade4b4a84ca24dac2db6e0d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7146d447ab1a4acc9c423bacdab4a8f8.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c7d6fa3b960046afa81242942e32d493.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_e5da4f423f174e34af0ad7a7edd07552.pdf
https://static.wixstatic.com/media/080718_9b2ca9f3d59d49609bb27f7e828960e4~mv2.jpg
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27. Копія листа ГПУ від 11.04.2014 року № 17/1/2-32773-14 про те, що відсутні кримінальні 

провадження стосовно Портнова А.В.  

(https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c1cf4530ced24058917789459bfc6a08.pdf); 

28. Копія листа МВС України від 11.04.2014 року № 12/1-50-аз про те, що відсутні 

кримінальні провадження  

(https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5ccd108e79c343cf9a586f745cd050e0.pdf); 

29. Копія листа МВС України від 11.04.2014 року № 12/1-51-аз про те, що кримінальні 

провадження відносно Портнова А.В. за фактами розкрадання коштів та їх незаконного 

вивезення за межі України відсутні  

(https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7bae5980891b4ea79541d5321e9c1a17.pdf); 

30. Копія листа Робочого апарату Укрбюро Інтерполу МВС України від 02.04.2014 року про 

те, що Портнов А.В.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_134c65d35eed4661bc999788d12ad0a2.pdf; 

31. Копія листа ГПУ від 29.03.2014 № 17/1/2-32773-14 про те, що кримінальні провадження 

відносно Портнова А.В. відсутні, в розшук його не оголошували; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c069426efc32452592211dccabf94ee1.pdf; 

32. Копія Листа Служби безпеки України від 15.04.14 року про те, що слідчим відділом 

Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області не реєструвались 

кримінальні провадження щодо Портнова А.В.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f2c25ca874264d2bb1baf692c0ba1d55.pdf 

33. Роздруківка із інтернет сайту заяви О.Махніцького  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1535748029981003&id=1000063746

12883; https://www.unian.net/politics/1145709-mahnitskiy-prokommentiroval-vvedenie-

sanktsiy-protiv-portnova-gpu-mogla-srabotat-na-operejenie.html 

34.  Копія постанови ДВС МЮУ від 18.02.2016 року про закінчення виконавчого 

провадження; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_1e8157b15b0b425b9dcaae768973ea35.pdf 

35. Роздруківка інтерв’ю заступника ГПУ М.Герасимюка від 09.07.2015 року «Аналітичній 

службі новин»;   

http://asn.in.ua/ru/news/interview/5675-nikolajj-gerasimjuk-pri-jareme-byla-

giperotvetstve.html; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fd1cd397bd4c4aa193a958e33acaa396.pdf 

36. Копія Рішення Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2017 року у справі 

№ 757/20627-ц за позовом  Портнова А.В. до ГПУ про захист честі, гідності та ділової 

репутації; 

37. Копія листа ГПУ від 26.06.2017 року, яким на виконання Рішення суду направлено до 

Офісу Прем’єр Міністра Канади повідомлення із спростуванням недостовірної 

інформації відносно наявності розслідувань щодо Портнова А.В.  

(https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_990d105de14749adbf96576e729b4eb1.pdf); 

38. Роздруківка Рішення Федерального Суду Канади від 11 грудня 2018 року з перекладом; 

 https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf 

39. Копія постанови прокурора ГПУ від 01.03.2016 року про закриття кримінального 

провадження №42014100000000209 від 06.03.2014; 

40.  Копія Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.02.2019 року у 

справі № 640/17/19 за позовом Портнова А.В. до Посольства України в Канаді, третя 

особа Міністерство закордонних справ України про визнання протиправними дії;  

41. Копія Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду м. Києва від 

16.05.2019 року у справі № 640/17/19;  

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c1cf4530ced24058917789459bfc6a08.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5ccd108e79c343cf9a586f745cd050e0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_7bae5980891b4ea79541d5321e9c1a17.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_134c65d35eed4661bc999788d12ad0a2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c069426efc32452592211dccabf94ee1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f2c25ca874264d2bb1baf692c0ba1d55.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1535748029981003&id=100006374612883
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1535748029981003&id=100006374612883
https://www.unian.net/politics/1145709-mahnitskiy-prokommentiroval-vvedenie-sanktsiy-protiv-portnova-gpu-mogla-srabotat-na-operejenie.html
https://www.unian.net/politics/1145709-mahnitskiy-prokommentiroval-vvedenie-sanktsiy-protiv-portnova-gpu-mogla-srabotat-na-operejenie.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_1e8157b15b0b425b9dcaae768973ea35.pdf
http://asn.in.ua/ru/news/interview/5675-nikolajj-gerasimjuk-pri-jareme-byla-giperotvetstve.html
http://asn.in.ua/ru/news/interview/5675-nikolajj-gerasimjuk-pri-jareme-byla-giperotvetstve.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_fd1cd397bd4c4aa193a958e33acaa396.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_990d105de14749adbf96576e729b4eb1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5edc599b974e45d9a5e3505223a3a1e9.pdf
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42. Копія Рішення Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2019 року № 757/42/19-

ц за позовом Портнова А.В. до ГПУ, МЗС про захист честі, гідності та ділової репутації; 

43. Копія листа-відповіді на адвокатський запит ДФС України від 08.02.2016 року про те, 

що Портнов А.В. як правопорушник, станом на 08.02.2016 року не обліковані слідчими 

підрозділами органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_bd22d16d1ba546a297cd3ecc4800a8a9.pdf 

44. Копія листа-відповіді на адвокатський запит Служби безпеки України від 10.02.2016 

року про те, що у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів СБ 

України, Портнову А.В. повідомлення про підозру не здійснювалося. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5e01f592c4044a8987e74a8b27d2465e.pdf 

45. Копія листа-відповіді на адвокатський запит НАБУ від 10.02.2016 року про те, що 

останнім не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, в 

яких Портнову А.В. повідомлялося про підозру у вчиненні кримінальних 

правопорушень. Обвинувальні акти стосовно Портнова А.В. не направлялися. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ca53133916f3497eaa988609215ee20d.pdf 

46. Копія листа-відповіді на адвокатський запит ГСУ Національної поліції від 13.02.2016 

року про те, що кримінальні провадження, в яких Портнов А.В. має процесуальний 

статус підозрюваного або, в яких обвинувальний акт переданий до суду слідчим 

підрозділами Національної поліції не розслідувалися. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_84330cc8735e43f590af227f2d8ab4b0.pdf 

47. Копія довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України про те, що 

станом на 03.11.2016 року Портнов А.В. до кримінальної відповідальності не 

притягувався, не знятої чи непогашеної судимості не має в розшуку не перебуває. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_501c14e0959a4bf28dded3e138fef7c7.pdf 

48. Копія листа-відповіді на адвокатський запит Генеральної прокуратури України про те, 

що згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні органів 

прокуратури та інших органів досудового розслідування України, станом на 03.03.2017 

року відсутні кримінальні провадження, в яких Портнов А.В. має статус підозрюваного 

та потерпілого, а також відсутні відомості щодо звернення до суду з обвинувальним 

актом за його обвинуваченням. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_be93cb07633e447f9d5d77de066f817d.pdf 

49. Копія листа-відповіді на адвокатський запит НАБУ від 10.11.2017 року про те, що 

детективами Головного підрозділу детективів про підозру у вчиненні кримінальних 

правопорушень Портнову А.В. не повідомлялося, кримінальні провадження за 

підозрою Портнова А.В. детективами НАБУ не розслідувалися та до суду не 

направлялися. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_61cf5d3c237e4f5882318e1a31c426e4.pdf 

50. Копія листа-відповіді на адвокатський запит СБУ від 02.04.2018 року про те, що за 

даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, станом на 02.04.2018, у 

кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів безпеки, 

повідомлення про підозру у вчиненні злочинів гр. Портнову А.В. не здійснювалося. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_2afe9316e3004a47a4b14ce68d10edc7.pdf 

51. Копія довідки МВС про те, що станом на 30.07.2018 року Портнов А.В. на території 

України до кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_49c959765a6e4e5eb31a941af574a725.pdf 

52. Копія відповіді ГПУ від 10.09.2018 року про те, що Портнов А.В. за даними ЄРДР не 

являється підозрюваним чи обвинуваченим.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_bd22d16d1ba546a297cd3ecc4800a8a9.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_5e01f592c4044a8987e74a8b27d2465e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ca53133916f3497eaa988609215ee20d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_84330cc8735e43f590af227f2d8ab4b0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_501c14e0959a4bf28dded3e138fef7c7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_be93cb07633e447f9d5d77de066f817d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_61cf5d3c237e4f5882318e1a31c426e4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_2afe9316e3004a47a4b14ce68d10edc7.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_49c959765a6e4e5eb31a941af574a725.pdf
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https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f02389a54e364cf297d603b08804c538.pdf 

53. Копія довідки МВС про те, що станом на 24.09.2018 року Портнов А.В. до кримінальної 

відповідальності на території України не притягувався, не знятої чи не погашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_23ec178de924465aa7c3406f052cdc6e.pdf 

54.  Копія відповіді ГПУ від 03.10.2018 року про те, що кримінальні провадження, у яких 

Портнов А.В. має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного 

відсутні. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c9318860c25f4c5da506f4b556ebc0f1.pdf 

55. Копія довідки МВС про те, що станом на 26.11.2018 року Портнов до кримінальної 

відповідальності на території України не притягувався, не знятої чи не погашеної 

судимості не має та в розшуку не перебуває. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_85b86ec5cffd4c929cb5fe359e265b32.pdf 

56. Копія відповіді ГПУ від 05.12.2018 року про те, що кримінальних проваджень, у яких 

Портнов має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного в 

ЄРДР не виявлено. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ba426e51b2e94bb3b6366eff4237b90a.pdf 

57. Посилання на матеріали з негативним згадуванням прізвища Портнова А.В. та 

роздруківка із інтернет сайтів інформації з українських ресурсів;  

58. Посилання на іноземні ресурси та роздруківка із веб-сайтів, де Портнов А.В. приймав 

участь в робочих групах, зустрічах і заходах європейський інституцій; 

59. Роздруківка Указу Президента України «Про призначення А.Портнова Радником 

Президента України» від 16.01.2013 р. № 26/2013; 

60. Роздруківка Указу Президента України «Про призначення А.Портнова Першим 

заступником Глави Адміністрації Президента України» від 24.01.2014 р. № 39/2014; 

61. Копія заяви від 16.04.2019 року адвоката Ісаєвської О.В. про проведення 

психологічного дослідження;   

62. Оригінал для суду (та копія учасникам справи висновку) за результатами проведення 

психологічного дослідження спеціаліста в галузі психологічного дослідження Ірхіна 

Ю.Б. від 16.05.2019 року, копія диплому спеціаліста, копія диплома кандидата наук;   

63. Роздруківка із інтернет сайту Національного банку України за посиланням 

https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily з офіційним курсом 

гривні щодо іноземної валюти, встановленої на 20.05.2019 року; 

64. Копія Угоди укладеної між ТОВ «МакКарті Тетро» (McCarthy Tetrault LLP) (Канада) та 

Портновим А.В. 03.11.2017 року з нотаріальним перекладом на українську мову 

спрямована на виключення зі списку економічних санкцій;  

65. Копія рахунку-фактури № 3052325U від 06.03.2019 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

66. Копія рахунку-фактури № 303549U від 14.12.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

67. Копія рахунку-фактури № 3028459U від 15.11.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

68. Копія рахунку-фактури № 3022205U від 22.10.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

69. Копія рахунку-фактури № 3015593U від 17.09.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

70. Копія рахунку-фактури № 3008947 U від 10.08.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_f02389a54e364cf297d603b08804c538.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_23ec178de924465aa7c3406f052cdc6e.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_c9318860c25f4c5da506f4b556ebc0f1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_85b86ec5cffd4c929cb5fe359e265b32.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/080718_ba426e51b2e94bb3b6366eff4237b90a.pdf
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
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71. Копія рахунку-фактури № 3002136 U від 09.07.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

72. Копія рахунку-фактури № 2996231 U від 12.06.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

73. Копія рахунку-фактури № 2991472 U від 22.05.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

74. Копія рахунку-фактури № 3101097 U від 17.04.2019 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

75. Копія рахунку-фактури № 2978225 U від 19.03.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

76. Копія рахунку-фактури № 2971382 U від 15.02.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

77. Копія рахунку-фактури № 2985212 U від 10.08.2018 року ТОВ «МакКарті Тетро» 

(Канада) з нотаріальним перекладом на українську мову; 

78. Копія звіту з нотаріальним перекладом на українську мову від 26.04.2019 року, 

наданого ТОВ «МакКарті Тетро» (Канада) з загальною сумою понесених збитків; 

79. Копія Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.08.2014 року у  

справі № 826/11401/14 та копія Ухвали Київського апеляційного адміністративного 

суду від 07.10.2014 року у справі за позовом Портнова А.В. до ГПУ про визнання 

протиправною бездіяльність по ненаданню відповіді на запит адвоката; 

80. Копія ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 року 

у справі № 757/5607/19-к. 

81. Копія заяви Портнова А.В. про злочин, вчинених службовими особами Посольства 

України в Канаді та Генеральної прокуратури України від 21.12.2018 року до ДБР 

України; 

82. Копія повідомлення слідчого ДБР від 18.01.2019 року та копія витягу з ЄРДР; 

83. Копія даної позовної заяви для всіх учасників справи, включаючи третіх осіб, а також  

копії доданих до позову документів для всіх учасників справи. 

 

 

 

Представник позивача, адвокат                          О.В.Ісаєвська 

 

«____» травня 2019 р. 

 


