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Справа № 761/40907/17 

Провадження № 1-кс/761/26024/2017 

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

     15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. 

Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання 

слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві Гораш Іванни Вікторівни, погоджене із 

прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко В.В., про 

тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий суддя 

В С Т А Н О В И В: 

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління 

Національної поліції в місті Києві Гораш Іванна Вікторівна внесла до суду 

клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 

Олійниченко В.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. 

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського 

управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві 

перебуває кримінальне провадження № №42017101100000335, відомості про яке 

внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2017 за ознаками 

складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами здійснюються 

будівельні роботи на земельній ділянці за адресою: м. Київ, пров. Лук'янівський, 

4 у Шевченківському районі м. Києва, що відноситься до меж археологічного 

заповідника «Гора Щекавиця», пам'ятки національного значення «Культурний 

шар городища 9-13 ст. гора Щекавиця», пам'ятки місцевого значення 

«Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро», Центрального 

історичного ареалу міста Києва, із порушенням діючого законодавства, зокрема 

без проведення археологічних досліджень, земляних робіт на об'єктах 
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культурної спадщини та без отримання відповідного дозволу Міністерства 

культури України. 

Відповідно до Листа Інституту археології Національної академії наук України, 

жодна фізична та/або юридична особа до інституту археології НАН України не 

зверталась стосовно проведення археологічних досліджень по пров. 

Лук'янівському, 4 у Шевченківському районі м. Києва. 

Відповідно до Листа Міністерства культури України, погоджень історико-

містобудівних обґрунтувань, проектів будівництв, реконструкцій, дозволів на 

проведення будь-яких робіт по пров. Лук'янівському, 4 у Шевченківському 

районі м. Києва Міністерством не надавалось. 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), відмовився своїм Листом №073-8613 від 20.09.2017 надавати 

детальну інформацію чи будь-які чи копії будь-яких документів щодо об'єкта 

будівництва за адресою: м. Київ, Шевченківський район, пров. Лук'янівський, 4. 

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Департамент з 

питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) зареєстрував подану замовником будівництва - фізичною особою 

декларацію про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 

багатоквартирного житлового будинку» за адресою: м. Київ, Шевченківський 

район, пров. Лук'янівський, 4 від 25.11.2016 №КВ083163292732. 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста 

Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32. 

Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин 

кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу 

до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у Департаменті 

з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва 

Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), а саме: Декларацію про початок виконання будівельних робіт 

«Будівництво багатоквартирного житлового будинку» за адресою: м. Київ, 

Шевченківський район, пров. Лук'янівський, 4 від 25.11.2016 

№КВ083163292732, а також всіх інших документів, які стали підставою 

реєстрації такої декларації (топознімання, містобудівні умови та обмеження, 

технічні умови, експертиза проекту, повідомлення про виконання підготовчих 

робіт, заяви, документи, що підтверджують право власності чи користування 

земельною ділянкою, ліцензія на будівництво, інформація про призначення 

відповідальних осіб). 



В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила 

його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що 

є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час 

досудового розслідування кримінального провадження за № 

42017101100000335. 

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і 

документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у 

володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з 

ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим 

суддею, судом, вилучити їх. 

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді, суду. 

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене 

клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що 

речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для 

встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК 

України, слідчий суддя, - 

У Х В А Л И В: 

Клопотання задовольнити у повному обсязі. 

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Гораш І.В. 

(оперативним підрозділам за дорученням слідчого), доступ до документів 

(інформації у паперовому та/або електронному носії), на тимчасовий доступ до 

документів з можливістю отримання завірених їх копій у Департаменті з питань 

державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який 

знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, а саме: декларацію про 

початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного 

житлового будинку» за адресою: м. Київ, Шевченківський район, пров. 

Лук'янівський, 4 від 25.11.2016 №КВ083163292732, а також всіх інших 

документів, які стали підставою реєстрації такої декларації (топознімання, 

містобудівні умови та обмеження, технічні умови, експертиза проекту, 

повідомлення про виконання підготовчих робіт, заяви, документи, що 

підтверджують право власності чи користування земельною ділянкою, ліцензія 

на будівництво, інформація про призначення відповідальних осіб). 

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 

15.12.2017 року. 
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Роз'яснити посадовим особам Департаменту з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), що у відповідності до ч.1 ст. 166 

КПК України, 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    
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