
ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ

Справах» 202/11780/17 
Провадження № 1-кс/202/9816/2017

УХВАЛА

16 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., 
за участю: секретаря судового засідання Величко А. А.
слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській 

області Гога А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП 
Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гога А.М. про арешт майна, 
подане в рамках кримінального провадження за № 42017058710000107 від 09.08.2017, за 
ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в 
Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження 42017058710000107 від 
09.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

16 серпня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 
надійшло клопотання слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в 
Дніпропетровській області Гога А.М. про арешт майна.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було 
передано слідчому судді 16 серпня 2017 року.

В своєму клопотанні слідчий просить заборонити Міністерству юстиції України, 
Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної 
реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, іншим суб'єктам 
державної реєстрації прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної 
реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або 
скасування таких записів щодо нерухомого майна, розташованого в місті Києві за адресою 
вул. Кирилівська, 69, зокрема заборонити здійснювати проведення державної реєстрації 
будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких 
записів щодо об'єкту нерухомого майна із реєстраційним номером 1131012080000 та 
1131041180000, у тому числі шодо реєстраційних записів 18268920 та 18268389. 
Забодрдити поновлення або актуалізацію реєстраційного запису №16050555 та накласти

апобігання можливості подальшого відчуження, незаконних операцій з 
м, керуючись ч.2 ст. 172 КПК України, розглянути дане клопотання без 
майна.

стріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській 
клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.



к п п п  На ЩЧ(? Гаві ч' 2 ст- 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути 
клопотання без виклику осіб, у власності яких на теперішній час знаходиться м Х  
оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

п ДУМКУ СЛІДЧ0Г0’ доцідивш и матеріали клопотання, слідчий суддя
ВП ГУНГТ к ВИПН0ВКУ' Щ0 КЛОПОтання слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського
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ї  K m ' r Z Z ° ™ V  ” °  КПК У ір“ “  аРепгІОМ "•» "*  Е тимчасове, до т у т , ,  
п ™ ВЛЄН0МУ Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судці або суду

права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. щ одоТкого існує 
сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом Тлочину п ідГгає 

ціальніи конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб 
конфіскацн у юридичної дсоби, для забезпечення цивільного" позову сТягнення з 
юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт

~ Я ™  ™  ™  " W  Завданням а р , "
знитен™  « И0Г0 ПриховУвання• пошкодження, псування, зникнення, втрати,
знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження Слідчий
прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна на яке

оже бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування
необхідної інформації у Національного агентства України з пиТань в и я в л е н н я Т з ц С “
опгашЛ« т НЯ аКТИВаМИ- о д а р и ш *  від корупційних та інших злочинів, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб

Відповідно д о  ч . 2 с т . 170 КПК України арешт майна допускається з метою 
забезпечення, в тому числі збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України)

частини дпугоїп?гїДг° Ч' ' 3 °Т' ' ^  К Ш  УкРаіни У випадку, передбаченому пунктом 1 
особи з я н я Г  ’ 3? ЄШТ накладається «а майно будь-якої фізичної або к^щдичної

^  ПІДСтав вв™  що воно ВІДП0Віда£ критеріям- ” им 
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти які

містять Т н ^ П І  ВЧ™ ЄННЯ — ного правопорушення, зберегли на собі його сліди або 
містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що
встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети що були 
обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально 
протипраішим шляхом або отримані юридичною особою в н а с л щ о к “ ння 
кримінального правопорушення.

в с т а н о в и м ™  К ^  1?0 ^  УкР ™ Р еІнт може бути накладений у
становленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій

валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти ^ а  цінності шо

~ Г в и ~ “  5 ^  411 На 3б™ НІ У ™ ін ш и х  ф а с о в и хустановах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких 
ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна Не може 
бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісно ,ш б у в а ч Г Г м  
арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У ’ Р™

«повідно ч. 11ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування 
Ш ^ н н я  майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які 

що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування,
Жи, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. ’

І вище викладеного, з метою запобігання можливості вчинення будь-яких 
нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ. вул. Кирилівська 

«  • В Ш М Й І ™ ™ *  добросовісних набувачів, забезпечення збереження речових
Т '  3аВДаН01 внаслідок кримінального правопорушення а 

g g f  Ж и в л е н н я  всіх обставин скоєного злочину особами, злочинні дії яких



направлені на незаконні операції з нерухомістю, - виникає необхідність у арешті 
вказаного вище майна, оскільки воно є предметом кримінального правопорушення, 
речовим доказом та права на неї набуті в результаті вчинення незаконних дій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під 
час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не 
здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 
КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в 

Дніпропетровській області Гога А.М. про арешт майна, подане в рамках кримінального 
провадження за № 42017058710000107 від 09.08.2017, за ознаками складу злочину, 
передбаченого ч.З ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешти на:
нежилу будівлю (літ. М), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 
69 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1131012080000); 
об’єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Київ, вул. 
Кирилівська, 69 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 
1131041180000).

Заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації 
Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у м. Києві, іншим суб'єктам державної реєстрації 
прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких 
прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів 
щодо нерухомого майна, розташованого в місті Києві за адресою вул. Кирилівська, 69, 
зокрема заборонити здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або 
їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, зміни до таких записів т&'або скасування таких записів щодо об'єкту 
нерухомого майна із реєстраційним номером 1131012080000 та 1131041180000, у тому 
числі шодо реєстраційних записів 18268920 та 18268389. Заборонити поновлення або 
актуалізацію реєстраційного запису №16050555

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, 
шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, 
можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї 
ухвали.

Волошин Є.В.

Волошин Є.В.

Слідчий суддя 

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя
Індустріального районного суду 
м. Дніпропетровська


