
Додаток 

до Постанови  

Верховної Ради України 

 

 

Попередній звіт 

Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 

для проведення розслідування відомостей щодо нападів на  

Катерину Гандзюк та інших громадських активістів  

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 листопада 2018 

року  № 2605-VIII утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України 

для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та 

інших громадських активістів (далі за текстом – Тимчасова слідча комісія та/або 

Комісія).  

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України 

Березу Борислава Юхимовича (позафракційний), заступником голови 

Тимчасової слідчої комісії - народного депутата України Алєксєєва Сергія 

Олеговича (фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"). Кількісний склад 

комісії – 19 народних депутатів. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – 

три місяці із дня прийняття Постанови. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 листопада 2018 

року  2605-VIII  основними завданнями Тимчасової слідчої комісії є: 

1) проведення перевірки відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та 

інших громадських активістів; 

2) проведення перевірки ходу розслідування правоохоронними органами 

України нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів; 

3) встановлення, збір інформації та отримання пояснень від осіб та/або 

підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до 

здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розгляду яких утворено 

Тимчасову слідчу комісію; 

4) ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, 

передбаченої законодавством України. 
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 Тимчасова слідча комісія провела десять засідань, а саме: 08.11.2018 р., 

15.11.2018 р., 20.11.2018 р., 29-30.11.2018 р., 04.12.2018 р., 17.12.2018 р., 

18.12.2018 р., 15.01.2019 р.,  28.01.2019 р., 05.02.2019 р., під час яких 

вирішувалися питання, віднесені до повноважень  Комісії.  

За період роботи Комісії з метою отримання необхідної інформації та для 

виконання визначених Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 

2018 року № 2605-VIII завдань, було вжито наступних заходів.  

1. До територіальних органів поліції та прокуратури направлено звернення 

про надання інформації щодо стану досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях за фактами нападів на громадських активістів з метою перевірки 

відомостей та ходу розслідування, а саме: 

- До ГУНП у Запорізькій області та Прокуратури Запорізької області  

№04-47/2-32 від 21.11.2018 р., №04-47/2-34 від 21.11.2018 р., №04-47/2-36 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-38 від 21.11.2018 р., №04-47/2-25 від 23.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Дніпропетровській області та Прокуратури 

Дніпропетровської області №04-47/2-49 від 21.11.2018 р., №04-47/2-51 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-53 від 21.11.2018 р., №04-47/2-55 від 21.11.2018 р., №04-

47/2-57 від 21.11.2018 р., №04-47/2-59 від 21.11.2018 р., №04-47/2-61 від 

21.11.2018 р.,  №04-47/2-63 від 21.11.2018 р., №04-47/2-24 від 22.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Кіровоградській області та Прокуратури Кіровоградської 

області №04-47/2-47 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Львівській області та Прокуратури Львівської області    №04-

47/2-69 від 21.11.2018 р., №04-47/2-71 від 21.11.2018 р., №04-47/2-22 від 

22.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Одеській області та Прокуратури Одеської області №04-

47/2-132 від 21.12.2018 р., №04-47/2-33 від 21.11.2018 р., №04-47/2-35 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-37 від 21.11.2018 р., №04-47/2-39 від 21.11.2018 р.,   №04-

47/2-41 від 21.11.2018 р., №04-47/2-43 від 21.11.2018 р., №04-47/2-45 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-74 від 21.11.2018 р., №04-47/2-86 від 22.11.2018 р.,   №04-

47/2-92 від 22.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Київській області та Прокуратури Київської області  №04-

47/2-93 від 22.11.2018 р., №04-47/2-66 від 21.11.2018 р., №04-47/2-68 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-70 від 21.11.2018 р., №04-47/2-72 від 21.11.2018 р.,   №04-

47/2-90 від 22.11.2018 р.; 
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- До ГУНП у м. Києві та Прокуратури м. Києва №04-47/2-54 від     

21.11.2018 р., №04-47/2-56 від 21.11.2018 р., №04-47/2-58 від 21.11.2018 р.,   №04-

47/2-60 від 21.11.2018 р., №04-47/2-62 від 21.11.2018 р., №04-47/2-64 від 

21.11.2018 р., №04-47/2-87 від 22.11.2018 р., №04-47/2-89 від 22.11.2018 р.,   №04-

47/2-91 від 22.11.2018 р., №04-47/2-102 від 23.11.2018 р., №04-47/2-103 від 

23.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Житомирській області та Прокуратури Житомирської 

області №04-47/1-50 від 21.11.2018 р., №04-47/2- від 1.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Вінницькій області та Прокуратури Вінницької області      

№04-47/2-46 від 21.11.2018 р., №04-47/2-48 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Харківській області та Прокуратури Харківської області    

№04-47/2-77 від 21.11.2018 р., №04-47/2-79 від 21.11.2018 р., №04-47/2-80 від 

21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Хмельницькій області та Прокуратури Хмельницької області 

№04-47/2-83 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Полтавській області та Прокуратури Полтавської області 

№04-47/2-73 від 21.11.2018 р., №04-47/2-75 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Чернівецькій області та Прокуратури Чернівецької області 

№04-47/2-81 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Херсонській області та Прокуратури Херсонської області 

№04-47/2-42 від 21.11.2018 р., №04-47/2-44 від 21.11.2018 р., №04-47/2-40 від 

22.11.2018 р., №04-47/2-85 від 22.11.2018 р., №04-47/2-131 від 21.12.2018 р.; 

- До ГУНП у Донецькій області та Прокуратури Донецької області         

№04-47/2-65 від 21.11.2018 р., №04-47/2-67 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Черкаській області та Прокуратури Черкаської області      

№04-47/2-82 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Івано-Франківській області та Прокуратури Івано-

Франківської області №04-47/2-88 від 22.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Тернопільській області та Прокуратури Тернопільської 

області №04-47/2-76 від 21.11.2018 р.; 

- До ГУНП у Луганській області та Прокуратури Луганської області  №04-

47/2-78 від 21.11.2018 р. 
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На більшість  зазначених вище звернень Тимчасова слідча комісія 

отримала  письмові відповіді, що стали предметом дослідження на наступних 

засіданнях Комісії.  

Разом з тим, під час опрацювання наданої Тимчасовій слідчій комісії 

запитуваної інформації встановлені факти порушення строків надання 

інформації.  

Крім цього, під час опрацювання наданих Тимчасовій слідчій комісії 

відповідей деякими територіальними органами поліції та прокуратури, 

встановлено, що запитувана інформація містить таємницю слідства. Такі 

обставини ускладнюють перевірку ходу розслідування фактів нападів на 

Гандзюк К. та інших громадських активістів.   

 З цього приводу, Комісія вважає за необхідне звернутися до керівників 

зазначених органів з вимогою забезпечити Комісію необхідною інформацією та 

копіями відповідних документів.  

Висновки 

За підсумками проведеної роботи, на підставі інформації, що надійшла до 

Тимчасової слідчої комісії на її запити до територіальних органів поліції та 

прокуратури, Комісія дійшла до таких попередніх висновків.  

1. Тимчасова слідча комісія зробила висновок про необхідність 

продовження здійснення контролю за досудовим розслідуванням у 

кримінальному провадженні  № 12018230040002816 від 31.07.2018. р. 

щодо вбивства Гандзюк К.  

При цьому, необхідно зазначити, що правоохоронними органами 

встановлені підозрювані у вчиненні нападу на Гандзюк К. та 

організатори цього злочину. 

Тимчасовою слідчою комісією направлено низку запитів щодо 

розслідування правоохоронними органами правопорушень, пов’язаних  

із незаконними вирубками лісів у Херсонській області. За інформацією 

Служби безпеки України незаконна вирубка лісу є однією з слідчих 

версій вбивства Гандзюк К. 

2. Тимчасова слідча комісія зробила висновок про необхідність 

продовження здійснення контролю за досудовим розслідуванням у 

кримінальному провадженні № 12018080130002461 від 31.07.2018. р. за 

фактом умисного вбивства Олешка В. Тимчасовою слідчою комісією 

направлені запити до Прокуратури Запорізької області та ГУНП в 
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Запорізькій області № 04-47/2-38 від 21.11.2018 р. для перевірку ходу 

розслідування зазначеного кримінального провадження  

01.08.2018 р. повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ 4 особам. 

15.09.2018 р. повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України 

ще одній особі. Усім 5 підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою без права внесення застави, які продовжують 

діяти. 28.11.2018 р. здійснення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні № 12018080130002461 доручено 

Головному слідчому управлінню Національної поліції України, 

процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює 

Генеральна прокуратура України.  

3. Комісія дійшла висновку, що на даний момент не встановлено осіб, які 

замовили напад на Устименка В. Наразі проводиться досудове 

розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000443 від 

05.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.2 ст. 15, п.12 ч.2 ст.115 КК України. Кінцеве 

процесуальне рішення не прийнято.  

4. Комісія встановила, що на даний момент не встановлено осіб, які 

замовили напад на Михайлика О. Досудове слідство по кримінальному 

провадженню № 12018160000000682 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, 

триває. Є необхідність продовжити контроль Тимчасової слідчої комісії 

за проведенням  зазначеного досудового розслідування 

правоохоронними органами.   

5. Комісія встановила, що на Стерненка С. здійснено серію нападів, за 

фактом яких були відкриті кримінальні провадження № 

1201816150000335 від 08.02.2018 р. за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 125 КК України; № 

12018161500000992 від 02.05.2018 р. за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 КК України; № 

12018160000000421 від 25.05.2018 р. за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, п.12 ч.2 ст. 115 КК України. 

Замовників та організаторів нападу на Стерненка С. не встановлено, з 

виконавців злочину про підозру повідомлено лише одній особі. 

Досудове розслідування вже здійснювалось трьома правоохоронними 

органами, однак результатів не дало. Обвинувальний акт до суду не 

направлено. 

6. Комісія наголошує про неодноразове закриття слідчими органами 

кримінального провадження № 12017220510002330 від 18.09.2017 р. за 
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ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 125 

КК України всупереч волі потерпілого Лісічкіна Є.; затягування 

передачі кримінального провадження № 12016220530001690 для 

подальшого розгляду судом (потерпілий Булах Д.). Також Тимчасовою 

слідчою комісією направлено відповідні запити для з’ясування 

обґрунтованості закриття досудового розслідування кримінального 

провадження № 12018220440000906 від 06.06.2018 р. за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України 

(потерпілий Бичко М.) 

З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку 

ходу розслідування зазначених вище кримінальних проваджень, 

здійснити виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії до відповідних 

регіонів для заслуховування представників органів поліції та 

прокуратури, потерпілих, свідків та представників громадських 

організацій. 

7. Відповідно до протоколу засідання Тимчасової слідчої комісії № 3 від 

20.11.2018 р. справа Макарової В. визнана пріоритетною, щодо якої 

робочою групою з числа народних депутатів України – членів 

Тимчасової слідчої комісії проводиться перевірка ходу розслідування 

правоохоронними органами. На направлені членами Комісії  звернення 

отримані відповіді від ГСУ НПУ та Прокуратури міста Києва. У межах 

відведеного часу Тимчасова слідчої комісія не заслуховувала 

представників правоохоронних органів по справі Макарової В. 

Засідання щодо  справи  Макарової В. з викликом та заслуховуванням 

сторін планується провести найближчим часом. 

8. По справі Самарського С. Тимчасовою слідчою комісією встановлено 

що на цей час у кримінальному провадженні №12017130370003275 від 

03.11.2017 р. жодній особі підозру не повідомлено, під час досудового 

розслідування перевіряються слідчі версії: з мотивів політичної, 

громадської та комерційної діяльності потерпілого, невиконання 

Самарським С. боргових зобов’язань, його журналістської діяльності, 

хуліганських, корисливих мотивів та інше. Робочою групою Тимчасової 

слідчої комісії прийнято рішення провести виїзне засідання до м. 

Сєвєродонецьк.   

Крім того, Тимчасовою слідчою комісією встановлено, що у 

кримінальному провадженні №12017130370003275 від 03.11.2017 р. 

порушено строки досудового розслідування. 

9. Комісія вважає за необхідне наголосити на тому, що наявні підстави 

вважати порушеними строки досудового розслідування у деяких 
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кримінальних провадженнях за фактами нападів на громадських 

активістів: № 12018161500000992 від 02.05.2018 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 КК 

України по відношенню до потерпілого Стерненка С., № 

12018160000000443 від 05.06.2018 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.12 ч.2 

ст.115 КК України по відношенню до потерпілого Устименка В., № 

12018160000000563 від 02.08.2018 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ст.112, ст.348-1, ч.4 

ст.296, ч.2 ст.185 КК України по відношенню до потерпілого Кузаконя 

М., № 12018080130002461 від 31.07.2018 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК 

України по відношенню до потерпілого Олешка В., № 

12018210010000531 від 22.02.2018 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України 

по відношенню до потерпілого Турського І. Згідно із отриманою 

інформацією, у зазначених кримінальних провадженнях вже минув 

строк досудового розслідування, визначений ч.1 статті 219 

Кримінального процесуального кодексу України. 

10. У комісії наявна інформація щодо ініціювання службових розслідувань 

у зв’язку із бездіяльністю правоохоронних органів під час проведення 

досудового розслідування у кримінальних провадженнях: № 

12017120270000498 від 14.03.2017 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України 

по відношенню до потерпілого Берчука М., № 12017170040005217 від 

22.11.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.4 ст.296 КК України по відношенню до потерпілої 

Гольник Л.,  № 12018170090001392 від 29.04.2018 р. за фактом 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121, 

ч.1 ст.164 КК України по відношенню до потерпілого Філіпаса О., № 

12017080320000770 від 31.07.2017 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України 

по відношенню до потерпілого Бабія А. 

11.  Комісія дійшла згоди, що досудове розслідування по деяким 

кримінальним провадженням: № 12017120270000498 від 14.03.2017 р. 

за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 

ст.121 КК України по відношенню до потерпілого Берчука М.,  № 

12016160160000856 від 12.07.2016 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України 
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по відношенню до потерпілого Бугайчука В., № 12017100020004658 від 

01.05.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.2 ст.194 КК України по відношенню до потерпілої 

Аксьонової В., № 12013100100015415 від 07.10.2013 р. за фактом 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 КК 

України по відношенню до потерпілої Терещенко О., № 

12014100100012149 від 03.11.2014 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України 

по відношенню до потерпілої Терещенко О., № 12017100040000408 від 

12.01.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст.348-1 КК України по відношенню до потерпілого 

Святогора О., № 12015100030008505 від 22.07.2015 р. за фактом 

вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, 

п.12 ч.2 ст.115 КК України по відношенню до потерпілої Макарової В., 

№12017230030001416 від 12.04.2017 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України 

по відношенню до потерпілого Матковського Є., № 12018080230001221 

від 23.09.2018 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.125 КК України по відношенню до потерпілого 

Лукіна С., № 12017080320000770 від 31.07.2017 р. за фактом вчинення 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України 

по відношенню до потерпілого Бабія А., № 12018220440000906 від 

06.06.2018 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст.115 КК України по відношенню до потерпілого 

Бичка М., - на даний час (дотепер) не дало результатів, про що свідчать 

порушення строків проведення досудового розслідування, перелік 

вчинених за цей час слідчих дій, а також відсутність обвинувальних 

актів. 

12. Виявлено факт неодноразового та необґрунтованого закриття слідчими 

органами Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

області кримінальних проваджень за фактами нападів на громадських 

активістів. 

13. Враховуючи обмежений тримісячний строк діяльності Тимчасової 

слідчої комісії та значну кількість справ, що розслідуються по всій 

території України, не вдалося ґрунтовно опрацювати весь масив 

інформації та дійти до кінцевих висновків. З огляду на викладене, 

вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу розслідування 

зазначених вище кримінальних проваджень, викликати слідчих та 

процесуальних керівників для надання пояснень; встановити наявність 
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або відсутність фактів порушення строків проведення досудового 

розслідування, підстав таких порушень, причин відсутності результатів 

досудового розслідування;  встановити результати ініційованих 

службових розслідувань. Існує потреба продовжити роботу Тимчасової 

слідчої комісії і з'ясувати наскільки ефективно проходить досудове 

розслідування по цих справах. 

 

Заслуховування  кримінальних проваджень на засіданнях 

Тимчасової слідчої комісії 

1. Херсон (Гандзюк К.) 

На засіданні Тимчасової слідчої комісії 15 листопада 2018 року прийнято 

рішення про створення робочої групи з числа народних депутатів – членів 

Тимчасової слідчої комісії, які проводитимуть перевірки ходу розслідування 

правоохоронними органами нападів на громадських  активістів у м. Херсоні та 

Херсонській області. Відповідне рішення Тимчасової слідчої комісії оформлене 

протоколом № 3 від 20 листопада 2018 року.  

На засіданні 15 листопада 2018 року заслухано прокурора Херсонської 

області Тригубенка В.М., начальника ГУНП в Херсонській області Мєрікова А.І., 

заступника начальника ГУНП в Херсонській області - начальника слідчого 

управління Вербицького М.Л. стосовно перевірки відомостей щодо нападу на 

Гандзюк К. 

Прийнято рішення провести виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії у 

м. Херсоні 29-30 листопада 2018 року.  

На виїзному засіданні Тимчасової слідчої комісії у м. Херсоні 29 листопада 

2018 року членами Тимчасової слідчої комісії  заслухано: 

 У відкритій частині засідання голову Херсонської обласної державної 

адміністрації Гордєєва А.А., Голову Херсонської обласної ради Мангера 

В.М., Херсонського міського голову Миколаєнка В.В., заступника Голови 

Херсонської обласної державної адміністрації Рищука Є.М., завідувача 

сектору по роботі із засобами масової інформації відділу громадських 

зв'язків Херсонської міської ради Зелену І.В. 

 У закритому режимі заслухано представників Служби безпеки України, 

Управління Служби безпеки України в Херсонській області, прокуратури 

Херсонської області, Національної поліції України, ГУНП в Херсонській 

області: заступника начальника ГСУ Служби безпеки України Маякова 

В.А., начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській 

області Кріцина Є.В., заступника Голови Національної поліції України - 

начальника Головного слідчого управління Невгада В.В., начальника 
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ГУНП в Херсонській області Мєрікова А.І., Першого заступника 

прокурора Херсонської області Циганка С.В., заступника начальника 

ГУНП в Херсонській області - начальника слідчого управління 

Вербицького М.Л., заступника начальника слідчого управління - 

начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та 

здоров'я особи, Марчука В.А., прокурора прокуратури Херсонської області 

Кондюріна С.О., слідчого ГУНП в Херсонській області Шепеля О.О., 

слідчого ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., заступника 

начальника сектору кримінальної поліції ГУНП в Херсонській області 

Курділова О.С., провідного консультанта начальника ГУНП в Херсонській 

області Ренькас О.П., начальника відділу комунікацій ГУНП в Херсонській 

області Атаманенко І.С., заступника начальника слідчого управління 

ГУНП в Херсонській області - начальника організаційно-методичного 

відділу Іванюка Н.Р., начальника управління кримінального розшуку 

ГУНП в Херсонській області Ковальова О.О. 

 30 листопада 2018 року заслухано начальника штабу Херсонського 

громадського формування «Чорний туман» Диновського Д., Постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Бабіна 

Б.В., заступника начальника сектору кримінальної поліції ГУНП в 

Херсонській області Курділова О.С., депутата Херсонської міської 

ради  Ільченка Д. О., депутата Херсонської міської ради Богданова В.В., 

Першого заступника голови Херсонської обласної ради Зеленчука В.В., 

депутата Дніпровської районної у м. Херсоні ради  Власова О.В., 

завідувача сектору по роботі із засобами масової інформації відділу 

громадських зв'язків Херсонської міської ради Зелену І.В., громадського 

активіста Гурковського В.,  громадського активіста Цигельника О., 

громадського активіста Баклашова Р.  

За результатами проведення виїзного засідання члени Тимчасової слідчої 

комісії вирішили звернутися до Президента України Порошенка П.О., 

Генерального прокурора України Луценка Ю.В., Голови Служби безпеки 

України Грицака В.С., Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо 

проведення невідкладної зустрічі з членами Тимчасової слідчої комісії 

Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів 

на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів в Херсонській області 

враховуючи інформацію отриману під час виїзного засідання.   

З метою отримання інформації щодо стану досудового розслідування у 

кримінальному провадженні № 12018230040002816 Тимчасовою слідчою 

комісією було направлено звернення до Прокуратури Херсонської області, 
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ГУНП в Херсонській області, Служби безпеки України, Державного агентства з 

лісових ресурсів України № 04-47/2-85 від 22.11.2018 р. 

Відповідно до отриманої інформації встановлено що постановою 

заступника Генерального прокурора України від 02.11.2018 року здійснення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018230040002816 

щодо Гандзюк К. В. доручено слідчим Головного слідчого управління Служби 

безпеки України. 06.11.2018 р.  

28.11.2018 р. з ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали, які стали 

підставою для проведення негласних (слідчих) розшукових дій в рамках 

зазначеного кримінального провадження (клопотання та ухвали слідчих 

суддів).  Станом на 19.12.2018 р. матеріали результатів проведених НСРД з 

прокуратури до слідчих СБУ не надходили.  

Висновки службового розслідування ГУНП в Херсонській області щодо 

перевірки законності затримання, застосування запобіжного заходу та 

притягнення до кримінальної відповідальності Новікова М. М. у кримінальному 

провадженні № 12018230040002816 надані не були, на підставі того, що такі 

висновки є таємницею досудового розслідування і можуть бути надані членам 

Тимчасової слідчої комісії лише після офіційного дозволу слідчих та прокурорів, 

які здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження.  

21.12.2018 р. Служба безпеки України оприлюднила інформацію про те, 

що одна із слідчих версій стосовно вчинення вбивства Гандзюк К. пов'язана з 

активною громадською позицією потерпілої проти незаконної вирубки лісу на 

території Херсонщини та викриття причетних до цієї злочинної схеми посадових 

та службових осіб органів влади та місцевого самоврядування. 

Наразі у кримінальному провадженні № 12018230040002816 оголошено 

про підозру семи фігурантам справи. Досудове розслідування триває. 

Враховуючи вищенаведене, Тимчасова слідча комісія зробила висновок 

про необхідність продовження здійснення контролю за досудовим 

розслідуванням у кримінальному провадженні № 12018230040002816. 

 

2. Одеса (Устименко В., Стерненко С. та Михайлик О.) 

На засіданні Тимчасової слідчої комісії 15 листопада 2018 року прийнято 

рішення про створення робочої групи з числа народних депутатів – членів 

Тимчасової слідчої комісії, які проводитимуть перевірки ходу розслідування 

правоохоронними органами нападів на громадських  активістів у м. Одеса та  
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Одеській області. Відповідне рішення Тимчасової слідчої комісії 

оформлене протоколом № 3 від 20 листопада 2018 року.  

На засіданні 20 листопада 2018 року Тимчасова слідча комісія визначила  

пріоритетними справами для членів робочої групи Тимчасової слідчої комісії у 

м. Одесі та Одеській області справи Михайлика О., Устименка В. Стерненка С. 

На виїзному засіданні Тимчасової слідчої комісії у м. Одесі, яке відбулось 

17 грудня 2018 року члени Комісії заслухали: 

 У відкритій частині засідання Одеського міського голову Труханова Г. Л.; 

журналістку, екоактивістку, учасницю розслідуваної «Групи 2 травня», 

рухів «Генпротест» і «Зелений лист» Підпалу С.; голову Одеського 

осередку ВО «Автомайдан»  Устименка В.; керівника НГО «Небайдужі» 

Стерненка С., голову Одеського осередку партії «Сила людей» Михайлика 

О.; заступника голови Одеського міського осередку «Народний рух 

України» Радченко А.; адвоката громадських активістів - Карташова А.; 

адвоката громадських активістів Аксюту В. 

 В закритому режимі Одеського міського голову Труханова Г.Л., голову 

Одеської обласної ради  Урбанського А.І., заступника начальника ГСУ 

Служби безпеки України Маякова В.А., начальника управління Служби 

безпеки України в Одеській області Довженка О.І., прокурора Одеської 

області Жученка О.Д., начальника ГУНП в Одеській області Головіна Д.В., 

прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та 

державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням 

законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної 

діяльності прокуратури Одеської області Богомолова Ю.Ю., заступника 

начальника  - начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області  

Шайхета С.О., заступника начальника СУ ГУНП в Одеській області   

начальника відділу Власову І.А., заступника Одеського міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Котляра А.І., директора 

комунального підприємства «Муніципальна охорона» Кольчика В.В., 

голову Одеського осередку ВО «Автомайдан» Устименка В., керівника 

НГО «Небайдужі» Стерненка С., голову Одеського осередку партії «Сила 

людей» Михайлика О., адвоката громадських активістів Карташова А., 

адвоката громадських активістів Аксюту В.  

За результатами виїзного засідання до м. Одеси на засіданні 18 грудня 2018 

року Тимчасова слідча комісія вирішила: 

 Звернутися до Одеського міського голови Труханова Г.Л., начальника 

ГУНП в Одеській області Головіна Д.В. щодо діяльності комунальної 

установи «Муніципальна варта» та громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». 
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 Звернутися до начальника ГУНП в Одеській області Головіна Д.В., 

начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області 

Довженка О.І. щодо надання всіх матеріалів службового розслідування 

стосовно передачі ГУНП в Одеській області кримінальних проваджень № 

12018161500000335 від 08.02.2018 р., № 12018161500000992 від 02.05.2018 

р., та № 12018160000000421 від 25.05.2018 р. та речових доказів до 

Управління Служби безпеки України в Одеській області.  

Додатково, з метою отримання інформації щодо стану досудового 

розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000443 

Тимчасовою слідчою комісією було направлено звернення до ГУНП в Одеській 

області та прокуратури Одеської області (№ 04-47/2-37 від 21.11.2018 р.). 

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 05.06.2018 р. слідчим 

СУ ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у 

кримінальному провадженні № 12018160000000443  за фактом замаху на 

вбивство Голови Одеського осередку ВО «Автомайдан» Устименка В. М.  

17.09.2018 р. за результатами проведених слідчих (розшукових) дій  у 

кримінальному провадженні № 12018160000000443 двом особам повідомлено 

про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 

15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України та підозрюваних було оголошено у розшук.  

26.09.2018 р. підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою, який апеляційним судом залишено без змін.   

14.11.2018 р. слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси строк 

досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000443 

було продовжено до 4-х місяців, тобто до 17.01.2019 р. 

Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні 

триває, кінцеве процесуальне рішення не прийнято.  

З метою отримання інформації щодо стану досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях № 12018160000000682 та № 12018162500001634 

Тимчасовою слідчою комісією направлено звернення до Прокуратури Одеської 

області, ГУНП в Одеській області, Генеральної прокуратури України, 

Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради (№ 04-47/2-35 від 

21.11.2018 р.). 

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 23.09.2018 р. СУ 

ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за  № 12018160000000682 

за фактом замаху на вбивство Михайлика О.  

28.06.2018 р. СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 

внесені відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ за № 12018162500001634.  

16.11.2018 р. ці провадження були об'єднані під № 12018162500001634.  
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За підозрою у вчиненні злочинів, розслідування яких здійснюється у межах 

кримінального провадження № 12018162500001634 трьом особам було 

повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою. 

20.11.2018 р. слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси строк 

досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018162500001634 

було продовжено до 4-х місяців. Наразі досудове розслідування триває.  

Отже, на даний момент не встановлено осіб, які замовили напад на 

Михайлика О., а тому існує потреба продовжити роботу Тимчасової слідчої 

комісії для проведення розслідування відомостей та з'ясування, чи вчиняються 

усі необхідні дії правоохоронцями для встановлення  винних осіб.  

З метою отримання інформації щодо стану досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях № 12018161500000335, № 12018161500000992 та № 

1201816000000421 Тимчасовою слідчою комісією направлено звернення до 

Прокуратури Одеської області, ГУНП в Одеській області, Управління СБУ в 

Одеській області № 04-47/2-39 від 21.12.2018 р. та (№ 04-47/2-132 від 21.12.2018 

р.). 

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що відносно          

Стерненка С. було здійснено серію нападів, за фактом яких було відкрито 

кримінальне провадження № 1201816150000335 від 08.02.2018 р., 

№12018161500000992 від 02.05.2018 р. та № 12018160000000421 від 25.05.2018 

р. 

У кримінальних провадженнях № 1201816150000335 та № 

12018160000000421 особу, яка скоїла кримінальні правопорушення, не 

встановлено.  

У кримінальному провадженні №12018161500000992 встановлено та 

повідомлено про підозру одній особі, відносно якої 03.05.2018 р. слідчим суддею 

Приморського районного суду м. Одеси відносно вказаної особи обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

15.06.2018 р. проведення досудового розслідування у кримінальному 

провадженні № 12018160000000421 від 25.05.2018 р. доручено слідчому 

підрозділу ГСУ НП України.   

08.07.2018 р. проведення досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях №№ 1201816150000335, 12018161500000992 доручено слідчому 

підрозділу ГСУ НП України. 

Генеральний прокурор України Луценко Ю. 04 грудня 2018 р. в м. Одесі 

повідомив, що кримінальні провадження за нападами на Стерненка С. 

розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України. Зазначені 
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провадження об’єднали зі ще одним кримінальним провадженням щодо 

одеських активістів Кузаконя М. і Козьми М. 

Таким чином, замовників та організаторів нападу на Стерненка С. не 

встановлено, з виконавців злочину повідомлено про підозру лише одній особі, 

досудове розслідування вже здійснювалось трьома правоохоронними органами, 

однак результатів не дало. Тому необхідним є продовження роботи Тимчасової 

слідчої комісії, яка б змогла повноцінно дослідити всі матеріали таких досудових 

розслідувань.  

3. Харків (Булах Д, Лісічкін Є., Бичко В.) 

На засіданні Тимчасової слідчої комісії 15 листопада 2018 року прийнято 

рішення про створення робочої групи з числа народних депутатів – членів 

Тимчасової слідчої комісії, які проводитимуть перевірки ходу розслідування 

правоохоронними органами нападів на громадських  активістів у м. Харкові та 

Харківській області. Відповідне рішення Тимчасової слідчої комісії оформлене 

протоколом № 3 від 20 листопада 2018 р.  

З метою отримання інформації щодо стану досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях № 12016220530001690 (Булах Д.), № 

12017220510002330 (Лісічкін Є.)  та № 12018220440000906 (Бичко В.).  

Тимчасовою слідчою комісією направлені звернення до ГУНП у Харківській 

області та прокуратури Харківської області (№ 04-47/2-77 від 21.11.2018 р., № 

04-47/2-79 від 21.11.2018 р., № 04-47/2-80 від 21.11.2018 р.). 

Відповідно до отриманої інформації встановлено що у кримінальному 

провадженні №12016220530001690 (Булах Д.) 14 вересня 2018 року до 

Московського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт, проте 

11 жовтня 2018 року його повернуто прокурору. У свою чергу, 08 листопада 2018 

року за апеляційною скаргою прокурора вищезазначену ухвалу скасовано 

Харківським апеляційним судом. На засіданні Тимчасової слідчої комісії 15 

січня 2019 року присутній потерпілий заявив, що справа в суд не передана. 

Кримінальне провадження №12017220510002330 (Лісічкін Є.) закрито 26 

листопада 2018 року за рішенням слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в 

Харківській області на підставі п.2 ч.1 ст.284 Кримінального процесуального 

кодексу України (встановлена відсутність в діянні складу злочину). В той же час, 

відповідно даних, наданих прокуратурою Харківської області, додатковою 

судово-медичною експертизою встановлено наявність тілесних ушкоджень. 

Крім того, потерпілий заперечує покази, надані допитаними свідками та на 

підставі яких прийнято рішення про закриття провадження. 
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Відповідно до інформації, наданої органами поліції та прокуратури, у 

кримінальному провадженні №12018220440000906 (Бичко В.)  не виявлено ознак 

насильницької смерті та не встановлено причетність будь-яких осіб до смерті 

потерпілого. З огляду на зазначене, кримінальне провадження було закрито .  

У свою чергу, Тимчасова слідча комісія отримала інформацію від ГО 

«Центр інформації про права людини», яка свідчить про ряд порушень під час 

досудового розслідування.  

З метою перевірки зазначеної інформації Тимчасовою слідчою комісією 

направлено звернення №04-47/2-80/2 від 18.01.2019 р. до Чугуївського ВП ГУНП 

в Харківській області з проханням надати належним чином завірену копію 

постанови про закриття кримінального провадження; аналітичну довідку по 

кримінальному провадженню, копії документів, що містяться в матеріалах 

закритого провадження, а також матеріали дисциплінарних проваджень за 

фактами порушення процесуального законодавства під час досудового 

розслідування. Наразі відповідь не отримано.  

З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу 

розслідування зазначених вище кримінальних проваджень, здійснити виїзне 

засідання Тимчасової слідчої комісії до м. Харкова для заслуховування 

представників органів поліції та прокуратури, потерпілих, свідків та 

представників громадських організацій, а також отримати відповідь на 

звернення № 04-47/2-80/2 від 18.01.2019 р. та проаналізувати надану у ній 

інформацію, що надасть змогу сформувати кінцеві висновки. 

4. Київ (Макарова В.) 

Відповідно до Протоколу засідання Комісії № 3 від 20.11.2018 р. справа 

Макарової В. визнана пріоритетною, щодо якої робочою групою з числа 

народних депутатів України – членів Тимчасової слідчої комісії проводиться 

перевірка ходу розслідування правоохоронними органами. 

На направлені членами Тимчасової слідчої комісії звернення отримані 

відповіді від ГСУ НПУ та Прокуратури міста Києва. 

У відповіді заступника голови – начальника ГСУ НПУ Невгада В.В. у за № 

15073/05/24-2018 р. повідомляється, що слідчим відділом Деснянського 

управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове 

розслідування по кримінальному провадженні № 12015100030008505 від 

22.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 
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115 КК України, хід досудового розслідування продовжує перебувати на 

контролі в ГСУ НПУ. 

У відповіді Прокурори міста Києва за підписом Говди Р. за № 04/2/5-103-

18 р. повідомлено, що досудове розслідування по даній справі триває. 

Засідання щодо  справи  Макарової В. з викликом та заслуховуванням 

сторін планується провести найближчим часом. 

5. Сєвєродонецьк (Самарський С.) 

15.11.2018 р. на засіданні Тимчасової слідчої комісії було вирішено 

провести перевірку ходу розслідування правоохоронними органами України 

кримінального провадження, порушеного за фактом вбивства Самарського С. 

Листом від 12.12.2018 р. (на лист від 21.11.2018 р.) прокуратура Луганської 

області (за підписом Прокурора області Янко В.) повідомила Тимчасову слідчу 

комісію, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області розслідується 

кримінальне провадження №12017130370003275 від 03.11.2017 р. за фактом 

умисного вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради Самарського С.В., за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 4, 6 ч. 2 ст. 115 КК 

України. 

Проведення досудового розслідування було доручено групі слідчих СУ 

ГУНП в Луганській області, а здійснення процесуального керівництва – групі 

прокурорів, до складу якої включено заступника прокурора Луганської області 

та працівників відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні 

злочинів проти життя прокуратури Луганської області. 

ГСУ НП України створено слідчу групу у кримінальному провадженні, до 

складу якої включено слідчих ГУНП в Луганській та Харківській областях. 

На цей час жодній особі підозру не повідомлено. Під час досудового 

розслідування перевіряються слідчі версії: з мотивів політичної, громадської та 

комерційної діяльності потерпілого, невиконання Самарським С.В. боргових 

зобов’язань, його журналістської діяльності, хуліганських, корисливих мотивів 

та інше. 

18.12.2018 р. під час засідання Комісії в закритому режимі було заслухано 

питання  порядку денного «Про заслуховування на засіданні Тимчасової слідчої 

комісії вдови громадського діяча, журналіста Самарського С.В. –            

Самарської І.В., представників прокуратури Луганської області, ГУНП в 

Луганській області».   

Озвучена пропозиція Тимчасової слідчої комісії провести виїзне засідання 

робочої групи до м. Сєвєродонецька.   
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Крім того, Тимчасовою слідчою комісією встановлено, що у 

кримінальному провадженні № 12017130370003275 від 03.11.2017 р. порушено 

строки досудового розслідування. 

З огляду на викладене, вбачається за необхідне продовжити перевірку ходу 

розслідування правоохоронними органами кримінального провадження                                               

№ 12017130370003275 від 03.11.2017 р.  

Пропозиції 

Аналіз здійсненої Тимчасовою слідчою комісією  роботи протягом строку 

діяльності засвідчив наявність великого обсягу інформації, яка потребує 

продовження проведення її ґрунтовної перевірки та дослідження.  

З огляду на те, що протягом строку діяльності Тимчасової слідчої комісії 

не в повному обсязі досліджені питання відповідно до завдань Комісії, що 

визначені Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 2018 року № 

2605-VIII, а також у зв’язку з продовженням роботи зі збору інформації, 

вважаємо за необхідне: 

1) На засіданні Верховної Ради України заслухати та обговорити 

попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для 

проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та 

інших громадських активістів, який взяти до відома. 

2) З метою подальшого розслідування відомостей щодо нападів на 

Катерину Гандзюк та інших громадських активістів,  відповідно до завдань, 

передбачених Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 2018 року 

№ 2605-VIII, продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на 3 (три) місяці з 

дня прийняття Верховною Радою України відповідного рішення. 

3) Генеральній прокуратурі України, Національній поліції України та їх 

територіальним органам, Службі безпеки України, іншим органам державної 

влади сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії та забезпечити її 

інформацією, матеріалами та документами, які стосуються предмета діяльності 

Комісії з додержанням строків, установлених статтею 19 Закону України «Про 

статус народного депутата України». 

4) Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на 

пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше 3 (трьох) місяців з дня 

прийняття Верховною Радою України рішення про продовження роботи Комісії; 
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5) Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії опублікувати у газеті «Голос 

України», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Верховної Ради 

України. 

 

Голова Тимчасової слідчої комісії                                          Береза Б.Ю. 

  


