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Єдиний державний реєстр судових рішень

Категорія справи № 757/28473/15-к: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони
кримінального провадження.
Надіслано судом: 17.08.2015. Зареєстровано: 18.08.2015. Оприлюднено: 18.08.2016.

печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28473/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого
Коваля Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих
справах відділу з розслідування правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань
Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., про проведення обшуку,
ВСТАНОВИВ:
11.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №
42014000000000963 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування
правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління
Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих
управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенковим О.Ю. про проведення обшуку в нежитловому приміщені офісу
ТОВ "Центравіа", що за адресою: місто Київ, вул. Голосіївська, 7, корп.1, офіс 230.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
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_3, 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.
Відповідно до ст. 234 ч. 1 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.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у
тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають
значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення
обшуку.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової
гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковалю Богдану Вікторовичу
дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені офісу ТОВ "Центравіа", що за адресою: місто Київ, вул. Голосіївська, 7, корп.1, офіс 230, з
метою відшукання доказів, а саме: установчих та реєстраційних документів юридичних осіб нерезидентів які є засновниками ТОВ "Центравіа" та
ТОВ "Танталіт", тобто, Blythe Associates Inc, Blythe (Europe) Ltd, AERO HOLDINGS LIMITED та RicomFin Limited, в тому числі платіжні доручення,
видаткові накладні, внутрішня кореспонденція як на паперових, так і на електронних носіях, чорнові записи та внутрішня та/або особиста переписка
працівників ТОВ "Центравіа", яка стосується вищезазначених юридичних осіб як резидентів, так і не резидентів (в тому числі на електронних
носіях) із залученням працівників підпорядкованих ГУ ДСНС України в м. Києві.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
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Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28473/15-к.
Примірник 2 - наданий слідчому Ковалю Б.В.

Слідчий суддя
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