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Провадження № 1-кс/359/385/2020

 

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., 

при секретарі Івановій К.А., 

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го 
відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Київській області капітана поліції Козаченка Артема Олександровича, 
в кримінальному провадженні № 12018110130004006, внесеному до ЄРДР 22.09.2018 року, 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про 
надання тимчасового доступу до речей та документів, 

в с т а н о в и в:

Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Київській області капітан поліції Козаченко А.О., за 

Супровідна інформація
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згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Гайфуліна О.О., звернулася до суду 
з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, в якому зазначив, що слідчим 
відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110130004006 від 
22.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході розслідування встановлено наступні обставини: 12.04.2017 року між ТОВ «Вест 
Менеджмент Системс» код за ЄДРПОУ 37227257, в особі директора ОСОБА_1 та ПП 
«Амуссон Київ» код за ЄДРПОУ 32490820, в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір 
купівлі - продажу № 12/04/17 від 12.04.2017 року. Згідно умов вказаного договору ТОВ 
«Вест Менеджмент Системс», як Продавець зобов`язалось продати Покупцю - ПП «Амуссон 
Київ», контейнери (баки) для сміття Molok Domino MD, ємністю 5 кубів в кількості 23 
(двадцяти трьох) одиниць на загальну суму 460 000 (чотириста шістдесят тисяч) гривень, а 
також комплект пластикових кришок з мішком для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в 
кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, на загальну суму 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) 
гривень. Загальна вартість даного договору становила 575 000 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч) 
гривень. 

15.06.2017 року, згідно акту приймання-передачі товару ТОВ «Вест Менеджмент Системс» 
передав, а ПП «Амуссон Київ» в свою чергу прийняв зазначений товар в повному обсязі.

30.06.2017 року ПП «Амуссон Київ» (яке у подальшому було реорганізоване і 
перейменоване у ПП «Авантаж 7») в особі директора ОСОБА_2 уклало договір №13/28/-17 
від 30.06.2017 з Броварською міською радою Київської області про оренду нежитлового 
приміщення, окремо розташованої будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Після отримання вказаного майна, директор ПП «Амуссон Київ», ОСОБА_2 перемістив 
придбані баки та кришки до них на орендовану територію за адресою м.Бровари, 
вул.Металургів АДРЕСА_2 52/ АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та зберігав там вищезазначені баки 
для сміття, та комплекти кришок до них.

18.07.2018 року, між ТОВ «Вест Менеджмент Системс» в особі директора ОСОБА_3 та ПП 
«Авантаж 7» (колишня назва підприємства ПП «Амуссон Київ») в особі директора 
ОСОБА_2 укладено додаткову угоду № 3 до договору купівлі - продажу №12/04/17 від 
12.04.2017 року, згідно умов якої сторони дійшли згоди, що товар за договором оплачений та 
претензій по оплаті товару продавець до покупця не має. Згідно п.7 даної додаткової угоди 
покупець (ПП «Авантаж 7») є власником товару переданого за договором та актом 
приймання-передачі від 15.06.2017, а саме контейнерів (баки) для сміття Molok Domino MD 
ємністю 5 кубів в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць та комплект пластикових кришок з 
мішком для сміття.

Влітку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено за адресою 
м.Бровари, вул. Металургів, 52/1, Київська область, де зберігалися придбані баки для сміття, 
приїхав директор ТОВ «Вест Менеджмент Системс» ОСОБА_4 , та реалізуючи свій 
злочинний умисел спрямований на викрадення чужого майна, самовільно, вивіз з території 
всі баки, та комплект кришок до них, які ним раніше були продані, а кошти за них отримані, 
при цьому ввівши в оману охоронця та повідомивши йому неправдиву інформацію про те 
що дозвіл на вивіз контейнерів надано власником майна та орендарем ділянки для зберігання 
- ОСОБА_2 . 

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 , наступного дня, після зазначених 
вище подій, останній приїхав на вищезазначений об`єкт за адресою м. АДРЕСА_1 , та 
виявив відсутність баків, та комплект кришок до них. Зі слів охоронця вивезення здійснив 
саме ОСОБА_1 , нібито з усного дозволу власника майна і орендаря території. У зв`язку з 
цим ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_1 (067-953- 38-84), з метою розібратися в ситуації, 
яка сталася. В телефонній: розмові ОСОБА_1 запевнив ОСОБА_2 , що весь товар, який він 
вивіз буде придбаний невідомим покупцем, а грошові кошти за продаж будуть одразу 
передані ОСОБА_2 . Після отримання вказаної інформації, про викрадення майна, 
21.09.2018 року ОСОБА_2 звернувся з відповідною заявою про злочин, до Броварського ВП 
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ГУНП в Київській області. На теперішній час згідно показів Маковського СА., ОСОБА_5 
уникає зустрічі та не відповідає на телефонні дзвінки. 

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 повідомив, що він дійсно здійснив вивезення, проданих 
ним раніше, контейнерів із охоронюваної території, за адресою м. АДРЕСА_1 , при 
вищеописаних обставинах, однак їх вивезення він здійснив з метою продажу і подальшої 
передачі коштів від їх реалізації власнику – ОСОБА_2 . Дозвіл на вивезення всіх контейнерів 
і їх реалізації не в усному ні в письмовому вигляді від власника майна він не отримував та 
діяв на власний розсуд так як вважав, що оскільки власнику майна зазначене майно, з його 
слів, не потрібне, він не буде заперечувати проти його реалізації. Крім цього, ОСОБА_1 
повідомив про те що, зазначені вивезені ним контейнери він не реалізував, а зберігає на 
орендованій ТОВ Фірма «Металіст» код ЄДРПОУ 22898906 , кінцевим бенефіціарним 
власником, якої він являється, території за адресою: АДРЕСА_4 , (кадастровий номер 
земельної ділянки 3220888000:03:004:0068 , загальна площа 19,0964 га).

25 жовтня 2019 року, за участю ОСОБА_1 , проведено огляд місця події, а саме земельної 
ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , (кадастровий номер земельної ділянки 
3220888000:03:004:0068 , загальна площа 19,0964 Га.). В ході огляду було встановлено, що 
на вказаній ділянці приблизно посередині вздовж дороги знаходяться: контейнери (баки) для 
сміття, в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, а також комплект пластикових кришок з 
мішком для сміттєвих ємкостей в кількості 23 (двадцяти трьох). 

Розслідуванням встановлено, що земельна ділянка, розташована за адресою: Бориспільський 
район, Київська область с.Проліски вул.Броварська 10 , (кадастровий номер земельної 
ділянки 3220888000:03:004:0068 , загальна площа 19,0964 Га.) знаходиться у власності 
Щасливської Сільської Ради (код ЄДРПОУ 04527520), та згідно Договору про внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки, від 16 вересня 2010 року, передана в оренду ТОВ 
Фірма «Металіст» код ЄДРПОУ 22898906. 

Згідно інформації з єдиного реєстру підприємств установ і організації що до ТОВ Фірма 
«Металіст» код ЄДРПОУ 22898906, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – 
ОСОБА_1 , а керівник з 21.09.2016 (БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ) ОСОБА_6 .

За таких обставин контейнери (баки) для сміття Molok Domino MD, ємністю 5 кубів в 
кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, а також комплект пластикових кришок з мішком для 
сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, являються 
предметом вчинення злочину, а саме майном яке було викрадено у потерпілого. 

У відповідності до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, контейнери (баки) для сміття Molok Domino 
MD, ємністю 5 кубів в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, а також комплект пластикових 
кришок з мішком для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в кількості 23 (двадцяти трьох) 
одиниць, в зазначеному кримінальному провадженні, після їх вилучення і огляду будуть 
мати статус (значення) речових доказів, а їх вилучення надасть можливість слідству 
використати їх як докази у вказаному провадженні, крім цього необхідно звернути увагу на 
неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за 
допомогою цих речей, оскільки саме ці речі являються предметом злочину що розслідується 
і мають індивідуальні кількісно-якісні характеристики. 

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, 
щодо місця зберігання викраденого майна, з метою вилучення і збереження зазначеного 
майна та запобіганню його подальшого продажу, застави, або інших дій, предметом яких 
воно може стати, виникла необхідність у тимчасовому доступі і вилученні з території 
земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 Київська область АДРЕСА_6 .Проліски 
АДРЕСА_5 , (кадастровий номер земельної ділянки 3220888000:03:004:0068 , загальна 
площа 19,0964 Га.) знаходиться у власності Щасливської сільської Ради (код ЄДРПОУ 
04527520), контейнерів (баки) для сміття, в кількості 23 одиниць, а також комплектів 
пластикових кришок з мішками для сміттєвих ємкостей в кількості 23.

В судове засідання старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан 
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поліції Козаченко А.О. не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся 
належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду 
клопотання. 

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 
КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який 
бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове 
розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 12018110130004006 від 22.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 
4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей, які 
знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером № 3220888000:03:004:0068 за 
адресою: АДРЕСА_5 , для вилучення: контейнерів (баків) для сміття Molok Domino MD, 
ємністю 5 кубів в кількості 23 одиниць, а також комплектів пластикових кришок з мішком 
для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в кількості 23 одиниць.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання 
задовольнити, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що речі, 
доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по 
кримінальному провадженню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 15 9-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018110130004006, 
внесеному до ЄРДР 22.09.2018 року - старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНГІ в 
Київській області капітану поліції Козаченку Артему Олександровичу; старшому слідчому в 
ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції Льогкій Тетяні Ігорівні; старшому 
слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Мельниченку Олексію 
Олеговичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції 
Пелівану Івану Сергійовичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області 
майору поліції Споришу Роману Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в 
Київській області старшому лейтенанту поліції Бондаренко Анастасії Анатоліївні; 
заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції 
Кириченку Олександру Васильовичу; начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області 
підполковнику поліції Пурлінському Юрію Володимировичу; старшому слідчого СУ ГУНП 
в Київській області Матвєйкіну Ігорю Сергійовичу; старшому слідчому СВ Бориспільського 
ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Шарикову Дмитру Вікторовичу, 
на тимчасовий доступ до речей на тимчасовий доступ до речей, та на їх виїмку і зобов`язати 
власника земельної ділянки в особі - Шмаюн Миколи Федоровича Голови Щасливської 
сільської ради (код ЄДРПОУ 04527520), юридична адреса с.Щасливе Бориспільський район 
Київська область вул.Фестивальна 39, а також орендаря земельної ділянки ТОВ Фірма 
«Металіст» код ЄДРПОУ 22898906, в особі кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_1 , 
ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_7 , зареєстрований АДРЕСА_5 , паспорт громадянина 
України № НОМЕР_1 від 04.01.2017, а також керівника ТОВ Фірма «Металіст» код 
ЄДРПОУ 22898906 - ОСОБА_6 , надати доступ на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 
, (кадастровий номер земельної ділянки 3220888000:03:004:0068 , загальна площа 19,0964 
Га.), для вилучення: контейнерів (баків) для сміття Molok Domino MD, ємністю 5 кубів в 
кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць, а також комплектів пластикових кришок з мішком 
для сміттєвих ємкостей Molok Domino MD в кількості 23 (двадцяти трьох) одиниць.
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Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.03.2020 
року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

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 з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.
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