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Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення
кримінального правопорушення або виявлення з іншого
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення:

21.09.2018

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи
та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань):

Маковський Сергій Анатолійович

Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву,
повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або
виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про
вчинення кримінального правопорушення:

21.09.2018 18:58:09

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: (КК України 2001) СТ.190 Ч.4

 Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

Невстановлена особа маючи злочинний умисел спрямований на вчинення шахрайства, а саме заволодіння чужим майном в
особливо великому розмірі, корисливий мотив і мету незаконно збагатитись, за рахунок чужого майна, достовірно знаючи про
те що контейнери (баки) для сміття Molok Domino MD, ємкістю 5 кубів в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць та комплекти
пластикових кришок з мішком для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, ним були продані
і являються власністю ПП «Авантаж 7» (правонаступника ПП «Амуссон Київ»), повідомила Маковського С.А. завідомо неправдиву
інформацію, про свої дійсні можливості і наміри, знайти покупця на вказане майно, при цьому фактично здійснити посередницькі
послуги по продажу вказаного мана між власником майна - директором ПП «Авантаж 7» Маковським С.А. і покупцем, даних якого
він не вказав. 24 травня і 1 червня 2018 , невстановлена особа, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння
усім майном, залучивши до виконання робіт по навантаженню і перевезенню, працівника ТОВ «Булава Транс» (код за ЄДРПОУ
35671867) Рудніка Юрія Вікторовича, який не був обізнаний із злочинним планом та виконував роботу за договором, на автомобілі
«Mercedes Actros» р/н АС 6447 ВВ, приїхав на охоронювану і огороджену ділянку, за адресою м.Бровари, вул.Металургів, 52/1,
Київська область, де зберігалися контейнери (баки) для сміття Molok Domino MD, ємкістю 5 кубів та комплекти пластикових кришок
з мішком для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD, при цьому повідомив охоронцю завідомо неправдиву інформацію про дозвіл
орендаря території і власника майна Маковського С.А., на здійснення вивозу всього вказаного майна, тим самим безперешкодно
потрапив на охоронювану ділянку, звідки самовільно вивіз контейнери (баки) для сміття Molok Domino MD, ємкістю 5 кубів в
кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць та комплекти пластикових кришок з мішком для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в
кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, після чого розпорядився вказаним майном на власний розсуд, чим наніс потерпілому
Маковському С.А., матеріальну шкоду в розмірі 575 000 (п'ятсот сімдесят п'ять тисяч) гривень, що на момент вчинення злочину
становить особливо великий розмір.

 ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення
спеціального досудового розслідування щодо неї:

 Найменування та код ЄДР юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. ПІБ представника юридичної особи:

Наслідок розслідування кримінального
правопорушення:

закрито ч.1 ст.284 КПК України п 2 08.05.2020



Орган досудового розслідування: Бориспільський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській
області

ПІБ слідчого (слідчих)/дізнавача, який (які) здійснює(ють)
досудове розслідування:

Шариков Д.В., Матвєйкін І.С., Пурлінський Ю.В., Кириченко
О.В., Спориш Р.В., Льогка Т.І., Бондаренко А.А., Козаченко
А.О.

ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють)
процесуальне керівництво:

Горбань В.В., Гайфулін О.О., Динник І.В.


