Поліція припинила діяльність організованої злочинної групи наркоділків з Буковини (ВІДЕО)
Середа, 08 серпня 2018, 18:50

Четверо молодих чернівчан збували амфетамін і канабіс через мережу Інтернет за
допомогою закладок

Четверо молодих чернівчан збували амфетамін і канабіс через мережу Інтернет за
допомогою закладок. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників наркотиків
на півмільйона гривень, а також великі суми у гривнях та валюті.
Співробітники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в
Чернівецькій області з’ясували: злочинна група із 4-х осіб діяла на території Чернівців
протягом тривалого часу, старшому зловмиснику нещодавно виповнилося 25 років,
наймолодшому –17. Організатором схеми став 22-річний чернівчанин. Він створив і
керував групою CacaoWhite в месенджері «Telegram», через яку й реалізовував свій
товар. Посилання на групу активно «рекламувалося» у місцях перебування чернівецької
молоді. Клієнти наркоділка перераховували йому кошти на електронні гаманці.
Микола Купчанко, т.в.о. начальника протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій
області: «Встановлено, що тільки на одну банківську карточку протягом одного року
виведено більше одного мільйона гривень».
Решта троє учасників злочинної групи розкладали закладки з наркотиками на території
Чернівців. Спілкування та вирішення «робочих» питань порушники здійснювали через
спеціально створений чат у месенджері «Telegram».
Микола Купчанко, т.в.о. начальника протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій
області: «В ході проведення обшуків були виявлені значна кількість наркотичних
засобів… вказаних фігурантів».
Крім цього, правоохоронці вилучили велику суму грошей у гривнях та в іноземній валюті.
На майно наркоділків накладено арешт. Поліціянтами спільно із спецпідрозділом КОРД
та оперативниками прокуратури затримано учасників схеми та поміщено до ізолятора
тимчасового тримання. Їм уже оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого
статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення
чи збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до
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десяти років з конфіскацією майна. Наразі проводяться слідчі дії, поліція встановлює
канали надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб,
причетних до цієї схеми.
{youtube}w8CkZWu3jGA{/youtube}
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