Категорія справи №
760/4633/18
: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора,
сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 27.02.2018. Зареєстровано: 28.02.2018. Оприлюднено: 02.03.2018.

Справа № 760/4633/18
Провадження 1-кс/760/3054/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Фомін
А.В., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю прокурора Олефір Ю.О., підозрюваного
ОСОБА_1, захисника - Пошиванюк Т.П., детектива - Медецького С.М., розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро
Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів
Маркевича С.В., погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального
керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіякою В.В., про
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниця, українця, громадянина України,
одруженого, з вищою освітою, депутата Одеської міської ради VII скликання, зареєстрованого
та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у кримінальному провадженні
№52016000000000411, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2016 за
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст.15 ч.3
ст. 209; ч. 1 ст. 205 ч. 3 ст. 365-2 КК України, ВСТАНОВИВ:
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, згідно якої якщо складання судового рішення у
формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складання і оголошенням його
резолютивної частини, слідчий суддя, УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниця,
українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, депутата Одеської міської ради
VII скликання, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, заборонивши йому залишати
місце проживання за адресою: АДРЕСА_1, у період з 21 години 00 хвилин до 06 години 00
хвилин наступного дня.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК
України, а саме:
- прибувати на першу вимогу до детективаНаціонального бюро, який здійснює досудове
розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000411, прокурора або суду
залежно від стадії кримінального провадження;
- не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_1, без дозволу детектива
Національного бюро, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні

№52016000000000411, прокурора - в період часу з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин
наступного дня;
- повідомляти детективаНаціонального бюро, який здійснює досудове розслідування у
кримінальному провадженні №52016000000000411, прокурора чи суд, залежно від стадії
кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування з будь-якою особою, яка представляє інтереси або є
засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP»
та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також зі свідками ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31,
ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 та
підозрюваними ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44 (поза
межами процесуальних дій);
- здати на зберігання слідчому або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти)
для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, що відповідно до ч.5 ст.181
КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою,
мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи
письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань,
використовувати електронні засоби контролю.
Виконання ухвали доручити органу внутрішніх справ за місцем проживання
підозрюваного.
Визначити строк дії ухвали до 20 квітня 2018 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з
дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 26 лютого 2018 року о 17 годині 30
хвилин.
Слідчий суддя
А.В.Фомін

