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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКЗІТОС ЛТД" / 37954550

 

 

Справа № 752/14270/21 

Провадження № 1-кс/752/632/22

 

У Х В А Л А 

 

 26 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва 
Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Нікітенко А.М., 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції 
Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р. погоджене 
прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста києва Лісовцем М.Ю. про 
продовження строку досудового розслідування кримінального провадження 
№12021100010000227, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, -

 

ВСТАНОВИВ:

 

старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного 
управління Національної поліції у м. Києві Грушецький Б.Р. за погодженням 
прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста києва Лісовця М.Ю. 
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звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового 
розслідування кримінального провадження № 12021100010000227, відомості 
щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 
Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали 
кримінального провадження №12021100010000227 від 29.01.2021, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, за 
фактом будівництва комплексу житлових будинків на вул. Метрологічній, 13, 13-А, 
15, 15-А у Голосіївському районі м. Києва з грубим порушенням містобудівного 
законодавства.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. 
Метрологічна, 13, 13-А, 15, 15-А на підставі дозволу на виконання будівельних робіт 
виданого ДАБІ України, замовнику ТОВ «ЕКЗІТОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 37954550) на 
«Будівництво комплексу житлових будинків» №ІУ013201027758 від 27.10.2020 
року.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 
виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримано ухвалу 
Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та 
документів, які перебувають у володіння ТОВ «ЕКЗІТОС ЛТД», а саме будівельно-
технічної документації по вказаному об`єкту будівництва, яку ТОВ «ЕКЗІТОС ЛТД» 
не виконало та необхідні документи не надано; отримано ухвалу Голосіївського 
районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які 
перебувають у володіння ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ-СІТІ», а саме будівельно-технічної 
документації по вказаному об`єкту будівництва, яку ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ-СІТІ» не 
виконало та необхідні документи не надано; отримано ухвалу Голосіївського 
районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, які 
перебувають у володіння ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ», а саме будівельно-технічної 
документації по вказаному об`єкту будівництва, яку не виконано в зв`язку з 
відсутністю ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» за місцем реєстрації; отримано ухвалу 
Голосіївського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення огляду 
земельної ділянки на якій відбувається, де за результатами огляду встановлено 
ряд порушень вимог містобудівного та земельного законодавства; отримано 
відповіді на запити з контролюючих органів, які вказують на виявлені ними 
порушення вимог земельного законодавства. 

Проте, завершити досудове розслідування до спливу строку досудового 
розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування 
кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за № 12021100010000227, відомості щодо якого 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, до 6 
місяців.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Лісовець М.Ю., який 
входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 
12021100010000227 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за 
його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що 
клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно 
задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового 
розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до 
суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 
медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від 
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кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття 
кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні 
щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк 
досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому 
параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або 
кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо 
закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього 
Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею 
за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, 
встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема 
для нетяжких злочинів до шести місяців.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального 
провадження № 12021100010000227 - ч. 3 ст. 197-1 КК України, відповідно до ст. 12 
КК України є нетяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої 
категорії, завершити яке неможливо до спливу дванадцяти місяців з дня внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК 
України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до шести місяців.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити 
досудове розслідування кримінального провадження № 12021100010000227 у 
межах строку досудового розслідування не було можливості через складність 
кримінального провадження, а також перешкоджання посадовими особами ТОВ 
«ЕКЗІТОС ЛТД», ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ-СІТІ», ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ» проведенню 
всіх необхідних слідчих дій. 

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно 
провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в 
тому числі: 

повторно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у 
володінні ТОВ «Екзітос ЛТД», ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ-СІТІ», ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»;

- витребувати висновки спеціалістів, які були залучені до проведення огляду 
земельних ділянок;

- призначити будівельно-технічну експертизу;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові дії) для забезпечення швидкого та 
повного проведення досудового розслідування у даному кримінальному 
провадженні. 

Отже, твердження слідчого про необхідність продовжити досудове розслідування 
на шість місяців заслуговують на увагу, оскільки за даними наданих слідчому судді 
копій матеріалів кримінального провадження, обставини, які підлягають 
доказуванню у цьому кримінальному провадженні та процесуальні дії, які 
необхідно виконати органу досудового розслідування мають суттєве значення для 
кримінального провадження за № 12021100010000227. 

Відтак, строк шість місяців на який орган досудового розслідування просить 
продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження 
№12021100010000227 є обгрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -

 

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції 
Головного управління Національної поліції у м. Києві Грушецького Б.Р. погоджене 
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прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста києва Лісовцем М.Ю. про 
продовження строку досудового розслідування кримінального провадження 
№12021100010000227, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№12021100010000227, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 29.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, до шести місяців, а саме до 29.07.2022 
року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час 
підготовчого провадження в суді.

 

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк
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