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Єдиний державний реєстр судових рішень

Категорія справи № 757/15104/14-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони
кримінального провадження.
Надіслано судом: 25.12.2015. Зареєстровано: 30.12.2015. Оприлюднено: 30.12.2016.

печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15104/14-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О. за участю сторони кримінального
провадження слідчого Протаса О.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної
прокуратури України радника юстиції Протаса О.Б. про надання дозволу на проведення обшуку,ВСТАНОВИВ:
05 червня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального
провадження слідчого в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної прокуратури України радника юстиції Протаса О.Б., за погодженням
процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України юриста 3 класу
Петроковського В.В. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях (жилих і нежилих) за адресою: Київська область Вишгородський
район с. Нові Петрівці вул. Івана Франка, будинок 18, які перебувають у власності ТОВ «Танталіт» ЄДРПОУ 35371154.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не
здійснювалась.
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Як вбачається з матеріалів клопотання, упродовж 2003-2007 років, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України із користування комплексу
відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами Президента України вилучено державну власність - об'єкти нерухомості разом із
земельною ділянкою площею 129,28 га в урочищі «Межигір'я» для внесення в статутний фонд Національної акціонерної компанії «Надра України».
У вересні 2007 року НАК «Надра України», на підставі підробленого працівниками Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської
області рішення виконкому № 175 одержало свідоцтво про право власності та право розпоряджатися даним майном.
Упродовж вересня - листопада 2007 року НАК «Надра України», на підставі договору міни передала зазначені об'єкти нерухомості ТОВ
«Медінвесттрейд», а останнє, на підставі договору купівлі-продажу від 19.11.2007, продало об'єкти нерухомості ТОВ «Танталіт».
У зв'язку із придбанням об'єктів нерухомості, 02.10.2008 Вишгородська районна державна адміністрація, на підставі договору оренди передала ТОВ
«Танталіт» в довгострокову оренду на 49 років земельну ділянку площею 129,28 га, на якій розташовані дані об'єкти.
Упродовж 2008-2010 років, ТОВ «Танталіт» проводило будівництво «Резиденції «Межигір'я» за адресою: Київська область, Вишгородський район, с.
Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19. Крім того, за вказаною адресою побудовано ряд об'єктів, метою яких було забезпечення життєдіяльності
колишнього Президента України ОСОБА_3
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно виданої реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві
об'єкт нерухомого майна від 30.05.2014, який знаходиться за адресою: Київська область Вишгородський район с. Нові Петрівці вул. Івана Франка,
будинок 18 перебуває у власності ТОВ «Танталіт» ЄДРПОУ 35371154, на підставі договору купівлі-продажу від 06.03.2012.
Слідчий вказує, що за вказаною адресою можуть знаходитися предмети і документи, які мають істотне значення у кримінальному провадженні для
виявлення і фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме: документи фінансово-господарської діяльності та
будівництва об'єктів нерухомості «Урочище Межигір'я», відчуження цих об'єктів НАК «Надра України», ТОВ «Медінвесттрейд» та ТОВ «Танталіт»,
а також оригінали усіх право встановлювальних документів фінансово-господарської діяльності та будівництва об'єктів нерухомості «Урочище
Межигір'я» та оригінали інших право встановлювальних документів, які стосуються об'єктів нерухомості на території «Урочища Межигір'я»,
комп'ютерної техніки, інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Київська область Вишгородський
район с. Нові Петрівці вул. Івана Франка, будинок 18, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для
досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час
судового розгляду.
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Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших предметів та документів, які мають значення
для встановлення істини у кримінальному провадженню не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині.
Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з
клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно
відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної прокуратури України радника
юстиції Протаса О.Б. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчої групи Генеральної прокуратури України раднику юстиції Протасу О.Б. на проведення
обшуку в приміщеннях (жилих і нежилих), що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район с. Нові Петрівці, вул. Івана Франка,
18, яка належить ТОВ «Танталіт» ЄДРПОУ 35371154, з метою відшкодування документів фінансово-господарської діяльності та будівництва об'єктів
нерухомості «Урочище Межигір'я», відчуження цих об'єктів НАК «Надра України», ТОВ «Медінвесттрейд» та ТОВ «Танталіт», а також оригіналів
усіх право встановлювальних документів, які стосуються об'єктів нерухомості на території «Урочища Межигір'я», комп'ютерної техніки.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15104/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СГ ГПУ Протасу О.Б.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва
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