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Єдиний державний реєстр судових рішень

Категорія справи № 757/28517/15-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони
кримінального провадження.
Надіслано судом: 17.08.2015. Зареєстровано: 18.08.2015. Оприлюднено: 18.08.2015.

печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28517/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
11.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони
кримінального провадження - слідчого Волошина Б.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої
групи к кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волошина Б.М., про тимчасовий доступ до
речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
11.08.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального
провадження слідчого слідчої групи к кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волошина Б.М.,
погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної
прокуратури України Бабенковим О.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС», що
розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, громадянину ОСОБА_3.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної
прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№42014000000000963 від 24.09.2014, за фактом розтрати службовими особами ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Центравіа" спільно з службовими особами
Державного управління справами бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
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Згідно матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного авіаційного підприємства "Україна"
Державного управління справами України та службові особи ТОВ «Центравіа», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог
законодавства, без проведення конкурсних процедур, протягом 2011-2014 років уклали із ТОВ «Центравіа» низку договорів про закупівлю в одного
учасника послуг з авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.
Вказані послуги надавалися вертольотами "Agusta 139" та літаком "Falcon 900", які фактично являлись власністю осіб, наближених до Президента
України ОСОБА_4, в результаті чого розтрачено грошові кошти на суму більше 12,5 мільйонів гривень, що виділялися з державного бюджету на
оплату цих договорів та були перераховані на рахунок ТОВ "Центравіа.
У ході досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний заступник
начальника управління транспортного забезпечення ДУС ОСОБА_3.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в
цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні
ПрАТ «МТС» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве
значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000963.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи к кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волошина Б.М.,
про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України - слідчому в особливо важливих справах другого
слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Богдану Михайловичу, тимчасовий доступ до документів, з
можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо надання ПрАТ «МТС», що розташований за
адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, громадянину ОСОБА_3 послуг мобільного зв'язку, зокрема відомості про абонента та дані про його телефонні
з'єднання за період з 01.01.2008 по даний час, у тому числі за мобільним номером НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_3, із зазначенням номерів
телефонів його абонентів, часу та тривалості з'єднань, реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань, а також imei терміналів, які вони при
цьому використовували.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
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У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження,
якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з
положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28517/15-к
Примірник 2 - надано слідчому Волошину Б.М.
Слідчий суддя
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