
П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про зміну раніше повідомленої підозри 

 

місто Одеса                                                                  «___» грудня 2017 року 
 

Слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в         

Одеській області старший лейтенант поліції Маршавка А.В., у 

кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань під № 12017160500007292 від 18.11.2017 за ознаками 

складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК 

України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у 

вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 

278 та 279 КПК України, - 
 

П О В І Д О М И В: 
 

Стерненка Сергія В’ячеславовича, 20.03.1995 

року народження, уродженця с. Садове, 

Білгород-Дністровського району Одеської 

області, українця, громадянина України, 

неодруженого, офіційно не працевлаштованого, 

який має середню освіту, зареєстрований за 

адресою:м. Одеса, вул. Приморська 37, та 

проживає за адресою:м. Одеса, Фонтанська 

дорога, буд. 9-Е кв. 54, відносно якого 

Приморським районним судом м. Одеси 

розглядається обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146, 

ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України, 
 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 296 КК України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського 

порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується 

особливою зухвалістю, пов'язані з опором представникам влади, вчинені 

групою осіб. 

Так, 17.11.2017 до Одеської міської ради та ГУНП в Одеській області 

надійшло повідомлення про проведення мирного зібрання від представника 

ГО «Зелений Лист», про те, що 18.11.2017 о 12 год. 00 хв. на території 

«Міського саду», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 

24, відбудеться мирне зібрання проти запланованої забудови «Літнього 

театру». 

На підставі даного повідомлення, з метою недопущення конфліктних 

ситуацій та вчинення дій окремими громадянами чи групою осіб, 

спрямованих на порушення публічної безпеки і порядку, цього ж дня 

керівництвом ГУНП в Одеській області прийнято рішення 18.11.2017 

залучити співробітників поліції до охорони публічної безпеки і порядку на 

території «Міського саду», який розташований за адресою: м. Одеса,                     

вул. Преображенська, 24. 



18.11.2017 о 11 год. 00 хв. на підставі службової телеграми № 3/6077 

від 17.11.2017 для охорони публічної безпеки і порядку до «Міського саду», 

який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 24 прибули 

працівники правоохоронних органів. 

Приблизно о 12 год. 00 хв. Стерненко С.В. разом з Ганул Д.В. та 

невстановленими особами - активістами прибули до вхідних воріт «Літнього 

театру», який розташований на території «Міського саду», за адресою: м. 

Одеса, вул. Преображенська, 24, для прийняття участі в заздалегідь 

спланованої мирної акції протесту щодо забудови «Літнього театру». 

Під час проведення зазначеної акції протесту, приблизно о 12 год. 30 

хв. невстановлена особа одягнена в балаклаву з числа присутніх активістів 

звернула увагу, на те, що територія «Міського саду» неподалік «Літнього 

театру» оглядається камерами відео спостереження, які були розташовані на 

дереві. В зв'язку з чим, даною невстановленою особою було прийнято 

рішення демонтувати вказані камери відео спостереження з метою 

унеможливлення подальшої фіксації їх протиправних дій. Коли дана 

невстановлена особа по драбині зібралася на дерево та стала вчиняти 

протиправні дії, які виразилися у демонтуванні камер відео спостереження, зі 

сторони співробітників поліції надійшли зауваження до активістів, щодо 

припинення противоправних дій вищезазначеної невстановленої особи. 

Дане зауваження викликало неабияке обурення у учасників акції 

протесту, в тому числі і у Стерненка С.В. та Ганула Д.В, яке виражалося 

висловлюванням нецензурною лайкою в бік працівників поліції. Нехтуючи 

на зауваження працівників поліції, Стерненко С.В. разом Ганул Д.В. та 

невстановленими особами продовжили здійснювати протиправні дії, які 

виражалися у висловлюванні нецензурної лексики в бік працівників поліції, 

що стало початком вчинення активного опору зі сторони Стерненка С.В., 

Ганула Д.В. та невстановленими особами вказаним працівникам поліції. 

З метою недопущення працівників поліції до невстановленої особи, яка 

здійснювала демонтаж камер відео спостереження, Ганул Д.В. закликав 

інших невстановлених осіб для активного опору представникам влади. Після 

чого, Стерненко С.В. разом з Ганул Д.В. та невстановленими особами, 

користуючись більшою чисельністю осіб зі своєї сторони, продовжили 

активний опір працівникам поліції, що виразилося у штовханині та 

застосуванні фізичної сили. 

Після цього, Ганул Д.В. разом з невстановленими особами направилися 

до воріт «Літнього театру», де за допомогою каміння пошкодив засов 

металевих воріт, в результаті чого відчинили їх та демонтували. 

У вказаний час до «Міського саду», розташованого за адресою:               

м. Одеса, вул. Преображенська, 24, прибув начальник ГУНП в Одеській 

області Головін Д. В., який намагався вступити в діалог з активістами та 

залагодити конфліктну ситуацію, яка склалась. Однак, в цей час Стерненко 

С.В. разом з Ганул Д. В. та іншими невстановленими особами, не реагуючи 

на мирні заклики правоохоронців діючи з особливою зухвалістю, грубо 

порушуючи громадський порядок, розуміючи що їх дії сприймаються 

присутніми як зневага до громадському порядку, тримаючи в руках 

заздалегідь заготовлені предмети для нанесення тілесних ушкоджень, а саме 



металі арматури, дубинки та балони зі сльозогінним газом, почали наносити 

тілесні ушкодження працівникам поліції, які здійснювали охорону 

публічного порядку на місці події. 

Після чого, Стерненко С.В., Бєю І.І. разом з невстановленим особи 

перенесли раніше демонтовані металеві ворота до Думської площі та 

використали їх для блокування входу в Одеську міську раду, а Ганул Д.В. з 

іншою групою невстановлених осіб залишилися на території «Літнього 

театру» для недопущення працівників поліції, які намагалися припинити їх 

протиправні дій. 

Загалом вищезазначені хуліганські дії тривали з 12 год. 15 хв. до                

14 год. 00 хв. 18.11.2017. 

В результаті грубого порушення громадського порядку з мотивів явної 

неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, 

пов'язані з опором працівникам правоохоронних органів, які були залучені до 

забезпечення публічної безпеки і порядку, 23 працівникам правоохоронних 

органів були спричинені різноманітні тілесні ушкодження. 

 

Таким чином, в ході слідства встановлені достатні підстави 

підозрювати Стерненка Сергія В'ячеславовича, 20.03.1995 року 

народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 296 КК України, за кваліфікуючими ознаками – хуліганство, 

тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги 

до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, пов'язані з 

опором представникам влади, вчинені групою осіб. 
 

Слідчий СВ Приморського ВП 

в м. Одеса ГУНП в Одеській області 

старший лейтенант поліції                                                        А.В. Маршавка 

 

«ПОГОДЖЕНО» 

Прокурор Одеської місцевої 

прокуратури № 3 

юрист 2 класу                                                                                    О.В. Рибаков 

 

 Про підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру і 

пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного 

оголошені і роз'яснені. 
 

Підозрюваний:                            _____________          __________________ 
 

«___».__.2017 року «___» год. «___» хв. 
 

Захисник:                                     _____________           __________________ 

 
 

Письмове повідомлення про підозру вручив: 

Слідчий СВ Приморського ВП 

в м. Одеса ГУНП в Одеській області 

старший лейтенант поліції                                                        А.В. Маршавка 


