
 
                   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ       

                                   КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ В М. ОДЕСІ   
СЛІДЧИЙ ВІДДІЛ 

___________________________________________________________________________ 
м.Одеса, вул.Ак.Філатова, 15-А 

 

 

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про підозру 

 

м.Одеса                                                  12 грудня 2017 року 

 

 Начальник відділення розслідування злочинів загально-кримінальної 

спрямованості СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітан 

поліції Зощук О.О., розглянувши матеріали кримінального провадження № 

№ 12017160000000920 від 29.11.2017 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 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, вул. Фонтанська дорога, 9е кв.54, 

відносно якого 29.01.2016 до Приморського 

районного суду м. Одеси направлений 

обвинувальний акт за ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 263, 

ч.2 ст. 187 КК України,  який притягується до 

кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 294 

КК України Приморським ВП у м.Одесі ГУНП 

в Одеській області,-  

про те, що він підозрюється у пособництві, тобто сприянні шляхом усунення 

перешкод у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а 

також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене 

за попередньою змовою групою осіб, повторно, у особливо великих розмірах - ч. 

5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%28%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Досудовим розслідуванням установлено, що Стерненко С.В. будучи 

керівником Одеського осередку «Правого сектору», спонукуваний корисливим 

мотивом, з метою незаконного збагачення і протиправного отримання коштів 

вирішив з використанням ресурсів громадського руху здійснювати діяльність, 

пов’язану з усуненням перешкод незаконній діяльності пунктів роздрібної 

торгівлі, у яких здійснювався збут наркотичних засобів та  психотропних 

речовин, при наступних обставинах: 

Встановлено, в період часу з середини квітня 2014 року по 12.09.2014   

учасники організованої злочинної групи очолюваної Мельниковим С.В., до якої 

увійшли Федяєв О.С., Мачулко А.М., Арпєнтієв А.М., Авакян Д.О., особи, які 

були залучені в якості реалізаторів Бурлаков А.А., Пустовит В.О., Савченко Д.В., 

та інші невстановлені слідством особи, здійснювали  умисні злочини, пов’язані з 

незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких 

заборонено.  

Збут особливо небезпечних психотропних речовин проводився в 

орендованих приміщеннях магазинів на території м. Одеси з назвою «Поплавок», 

які розташовувались за адресами вул. Ільфа і Петрова, 4 кв. 83, вул. 

Добровольського, 99, вул. Базарна, 45,  вул. Іцхака Рабіна, 18, вул. 

Новосельського, 49, кв. 19, під виглядом ароматичних добавок для 

підгодовування риб, а саме: «Карась 50», «Карась 80», «Карась 150», «Карп 70», 

«Карп 120», «Карп 205», «Лящ 110», «Толстолоб 210к». 

За період діяльності  організованої групи з 12 квітня 2014 року до 12 

вересня 2014 року, Мельниковим С.В. та іншими учасниками групи отримано 

прибуток від незаконного обігу, пов’язаного зі збутами особливо небезпечних 

психотропних речовин в сумі не менш ніж 1 239 727,7 гривень. 

Діяльність злочинного угрупування припинена 12.09.2014, обвинувальний 

акт у кримінальному провадженні № 42014160010000024 від 28.02.2014 за 

обвинуваченням Мельникова С.В., Мачулко А.М., Федяєва О.С., Арпєнтієва 

А.М.,  Авакяна Д.О. у вчинені у складі організованої групи кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306 КК України 

направлено до Київського районного суду м. Одеси. 

  За результатами судового розгляду кримінального провадження 

Київським районним судом м. Одеси 11.04.2017 ухвалено обвинувальний вирок, 

який набрав чинності (справа № 520/4486/15-к, провадження №1-кп/520/444/17). 

У ході здійснення вищевказаної злочинної діяльності організатор злочинної 

групи Мельников С.В. та учасник ОГ Мачулко А.М. усвідомлюючи необхідність 

прикриття злочинної діяльності від дій громадських активістів та ураховуючи 

взаємодію між правоохоронними органами Одеси та Одеським осередком 

«Правого Сектору»,  по знищенню пунктів продажу наркотичних заходів та 

психотропних речовин, вирішили заручитись підтримкою останнього.  

З цією метою Мачулко А.М. 26.07.2014 неодноразово  телефонував на 

«гарячу» лінію Одеського осередку «Правого сектору», намагаючись встановити 

контакт з його керівником Стерненком С.В.  

27.06.2014 близько 14 годин 17 хвилин Стерненко С.В. зателефонував на 

мобільний телефон, яким користувався Мачулко А.М. та вони домовились про 

зустріч на наступний день. 



Далі, Мельников С.В. і Мачулко А.М. приблизно о 13 годині 27.07.2014  у 

ресторані «Франзоль», який розташований по вул. Дерибасівська, 22-а у              м. 

Одеса зустрілись з Стерненком С.В. та запропонували останньому за матеріальну 

винагороду не чинити перешкод незаконній діяльності пунктів роздрібної 

торгівлі «Поплавок», у яких здійснювався збут психотропних речовин. Відповідь 

на вказану пропозицію Стерненко С.В. пообіцяв її надати пізніше. 

Після цього, 31.07.2014 приблизно о 21.27 годин Стерненко С.В. 

зателефонував на мобільний телефон, яким користувався Мачулко А.М. та 

цікавився чи належать магазини на вул. Королёва, 98 та Глушко, 17 у місті Одесі 

членам злочинної групи Мельникова С.В. з метою не зашкодити незаконній 

діяльності по збуту психотропних речовин.  

У подальшому, 04.08.2014 приблизно 13.30 годин Мачулко А.М., зустрівся 

з Стерненком С.В. та з невстановленою особою з «Правого Сектору» на ім’я 

«Василь» у ресторані «Франзоль», який розташований по вул.. Дерибасівська, 

22-а у м. Одеса. На зустрічі Стерненко С.В. повідомив Мачулку А.М., що за 

кожну з восьми торгових точок, у яких здійснюється збут психотропних речовин, 

необхідно заплатити одну тисячу доларів США щомісяця, тобто разом 8 тисяч 

доларів США. На вказану пропозицію Стерненка С.В., Мачулко А.М. відповів, 

що вони готові щомісяця платити 6 тисяч доларів США за вісім точок, на що 

Стерненко С.В.  погодилися.  

Також, 06.08.2014 близько 18 годин 32 хвилин Стерненко С.В.  у 

телефонній розмові з Мачулком А.М., запропонував захист від активістів 

«Громадянського Альянсу»,  якщо останні будуть перешкоджати злочинній 

діяльності по збуту психотропних речовин. 

Далі, на виконання злочинної домовленості у невстановленому місці та у 

невстановлений день Мельников С.В. передав Мачулко А.М. грошову суму у 

гривні еквівалентну 6 тисячам доларів США для передачі Стерненку С.В. 

Мачулко А.М. приблизно о 13 годині 10.08.2014 зустрівся на розі                 

вул. Жуковського і Олександрівського проспекту у м. Одесі зі        Стерненком 

С.В., передав йому вказані гроші та адреси торгових точок, про що повідомив 

організатору Мельникову С.В. у телефонній розмові. 

 

Начальник відділення розслідування  

злочинів загальнокримінальної спрямованості  

СВ Київського ВП  в м. Одеса ГУНП в Одеської області 

капітан поліції                                                                                    О.О.Зощук 
     

 

 «ПОГОДЖЕНО»      

Прокурор Одеської місцевої   

прокуратури №1 

радник юстиції                                                                               О.А.Левицький 

«___» грудня 2017  року 
 

 

 

 

 

Підозрюваний має право: 

1). знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 



2). Бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх 

роз’яснення; 

3). На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що 

забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без 

обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на 

відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги 

захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 

безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її оплату; 

4). Не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися 

відповідати на запитання; 

5). Давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх 

давати; 

6). Вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 

7). У разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне 

повідомлення членів сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з 

положеннями статті 213 цього Кодексу; 

8). Збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази; 

9). Брати участь у проведенні процесуальних дій; 

10). Під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення 

щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; 

11). Застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, 

в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних 

засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою 

нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного 

життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала); 

12). Заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів 

своєї сім’ї, близьких родичів, майна, житла тощо; 

13). Заявляти відводи; 

14). Ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 

цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу; 

15). Одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 

16). Оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, 

передбаченому цим Кодексом; 

17). Вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 

визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися; 

18). Користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, 

якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави. 

Підозрюваний зобов’язаний: 

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – 

заздалегідь повідомити про це суд; 

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. 

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти 

угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України 

випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження. 

 

Про підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру та пам’ятка про 

процесуальні права та обов’язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз’яснені. 

 

Підозрюваний         _________________                 (_______________________)
    

«____» год. «_____» хвилин  «_____» __________ 2017 року. 

 
 

 
Повідомлення про підозру вручив: 

Начальник відділення розслідування  

злочинів загальнокримінальної спрямованості  

СВ Київського ВП  в м. Одеса ГУНП в Одеської області 

капітан поліції                                                                                    О.О.Зощук 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2027#n2027
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2090#n2090
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2593#n2593

