
Категорiя справи J\b

75714700б/l&к
: У порядКу процесуальногО законодаВства (дО 01,01,2019); В порядку КПК УкраiЪш;

кrrоrrоrа*", слiдчогоо прокурора, сторо ни кримi нальн ого провад,кення,

Надi слано судом : 05.I 0.2Ь18. Зареестроъано: 07.t 0.201 8. Оприлюднено: 09,1 0,20 l8,

Номер судового провадження: 1-кс-4227 ll |8

Номер кримiнапьного првадження в еР.Щ: l 201 7 1501 700000t 2

печерський районний сул MicTa киева

Справа Ng'7 57 l 4700611 8-к

ухвдлл

IMEHE1VI укрАiни

25 вересня 2018 porcy Слiдчлй суддя Печерського районного суду м, Киева

остапчук т.в., при Ё."р."uрl мЪлвелllч_yl;,:: }л{астю прокурора Гричай Ю,L,

розгJIяIIуВши У вlдкр}rrому судовоIчry засiдаrшi u .gj суду в м. Киевi провад}кення

за кпопоТанняМ старшогО слlдчого 
" 

овС гсу нП Украiни Черненка Олександра

олександровшtа цро передачу В управлiнrrя, майна, на яке нашидено арешт у

крlаллiнально}ry провадженнi, -

ВсТАноВИВ:

25.09.2018 до Печерського районного суду м, Кисва надiйшло кпопотаяня

.rup*oro слiдчlй 
" 
овс гёу нп украiни чернеrшсао,о, про передачу дч 

_

НацiональЕого агентства.Украiни з питань вIбIвлення, розпryку та управшнIUI

активамИ, одержаНими вlД коругпriйнIа( та iншюr злочинiв (код €ДРПОУ

41037901)u yrrp*i"u, Й р.*irацii або передачi в управлirшя за.договором у

порядлý/ та на умовах, визначених статтямл7,9,19-24Закоrry Украiни <<Про

НацiонаЛъ*п. "..Оa*Ь 
У.краirш.r з питанъ виrlвленшl, розшуку тауправлiння

активами, одержаними вIд коругпrrforих та iншlаt злочинiв>>, майновий комппекс,

що знаходитъся за ал)есою: АДрвсд_l. Прокурор обцруклОвУЮ'tИ ВНеСеНе

кпOпотаннrt вказуе, що Головним слiдчим управлirй, Нацiональноi полilцi

Украiни здМсЙr"ся розслiлдванIuI в кримiнальному провадд(еннi JФ

12017150170000012, розпочатому 1а.01.)017 за фактом завоподirrня шахрайськrшл

II1JIяхом майновrд,rи та корпор.*u"й",рuuч**ТоВ <HoBi Енергозберiгаючi

Технологii>> (далi - тов ..НВЬТо;, *од еРДпоу зб16772l зачастинампз i4

органу досудового розслlдувlчYл..;.1 пiдстави ввu'кати, що майновий компltекс,

розташоВанrй ., фЬ.оr,Ъдрвсд_ 1, що на правi приватноi власностi належить



ТоВ (нЕСТ>> с об'ектом протиправних дiй, набутий кримiнаJIьно протлправним

шJUIхом та отримантлi юриличною особою внаслiдок вчинення кршrлiн{tJlьного

правопорушення. 24,01,20l'7

мЬйrrrовий комппекС, що знахОдиться за адресою: АЩРЕСА_1, визнано речовим

доказоМ у кримiнаrьномУ провадкеrrri. 30.10.2018 слiдчшu суддею

печерськогь райоrшOго суду м. Кисва за шIопотанням слiдчого нitкJIадено арешт

на майновий комплекс, що знаходи,ться за адресою:

ддрЕсд_l. вживаючи заходiв, направлених

па збережЪнrul речовшr доказiв та недопущення iх знlrщення або безпiдставног0

вiдчуження,08.Ь6.2018 поотановою начшьнlжа вiддiлу гсу нп Уrсраiни

зазначений майновий комIIJIекс передано на вiдповiдальне зберiгання потерпiлоrury

в крrлчriна_lьному провад2кеrrнi rгредст,Iвни,ку пОтеРПiЛОГО ОСОБА_3 аДВОКаry

оiоьд_+ 25,07,2018

печерським районним судом м. Киева за скаргою Тов <саундагро)>, яке

11.01.2018 отримало в оренду цей.майновий комплекс, винесено ухвалу цро

скасування вказаноt постановиз пlдстав 11

незаконностi. 31,07,2018 постановою

начальника вiддiлу гсу нп Укратни повторно передано представниху потерпiлого

осоБД З адвокаry осоБд_4 майновий комплекс, tцо знаходиться за аш)есою:

АдрЕсД*l. 07,09.2018 ухвалою Печерськш,r районним судом м,

Киева зазначеЕу постанову також
скасовано. А вiдтак,

посилаючись на п. 4 ч. б ст. 100 кпК Украiни, прокурор BBtDKae наявнимИ

пiдставами для передачi црошових кошть Нацiональному агенствулукраши з

rIитань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корутшriйшrюl

та iнших злочинiв, У
судовому засiданнi прощурор Гричай Ю.L клопотання пiдтримав, просив

задовольНит}r, посИлiлю*r"u обгрунТованiсть та наявнiсть пiдстав накJIаденнJI

арешту на тимчасово виJIучене
майно. Слiдчий суддя,

вислухавши пояснення прокурора та дослiдивши матерiали провад>кення за

клопотаннJIм, приходить до наступного висновку, Згiдно

попоженням.r. 1 ст. 170 кпК Украiни, арештом майна е тимчасове, до cKacyBaH}UI

у встаноВлеЕомУ щ* Код.ксоý{ "ой"у, 
позбавлення за ухвалою слiдчого суМ

uбо aуду права на вiдчуження, роз.rор"дд,ення та/або користування майном, щодо

"*о.О 
icнye сущдпнiсТъ пiдстав чи розумнлD( пiдозр вважати, що воно е доказом

злочину, .riд-iu. спецiалънiй конфiскачii у пiдозрюваного, обвшryваченого,

засудденого, TpeTix осiб, конфiскацii у юридичяоi особи, для забезпеченшl

цивiлъного позову, стягнення з юридиtlно| особи отриманоi неправомiрноt ви одц

MOжJIиBOT конфiскаrriТ майна. Дрешт майна скасову€ться у встtлновленоNry цим

Кодексом порядку. Завданням арешry майна е

запобiгаНня можJIИвостi його прЮ(овуваннЯ, пошкодження, псуванн,ц знищення,
Нормою ст.41

i:JfiTffi ru '}iЖЖо в JIю сться непоруш Hi сть пр ава о с о би 
"u-u 

ОООДi"r'",

користув{lння i розпорядження свосю
влiснiстю Вiдповiдно до Постанови европейського

Суду вiд 09.06.2005 по справi <Бакланов проти Росiйськоi ФедерацiЬ>, Постанови

СврЬпеtського Суду вiд Z+ березня 2005 рЬку по справi <Фрiзен цроти Росiйськоi



f

r Фелераuii>, Судом нагопошу€тъся на тоhФ/, lцо перша та найбiпъш вФкJтива вимога

cTaTTi l Протоколу Nэ l до Iiоrrвенцii, поляга€ у тому, що будь-яке втрr{ання

публiчноi'влiлди у право на поваry до власностi мае бути закочт'.ýр}кави

уповноваженr здrйснювати KoH,TpoJIь за використанням власност1 шJUIхом

виконакня законlв. Бiльше того, верховенство права, одна з засад демократи,tноi

oapr*uu", втjrпоетьСя у статтях конЬеrпrii. Питання у то\[у, чи було досягЕуто

aфu"aш'*оi рiвноваги мiж ви1\{огами загtLпьного 1нтересу та захисту

фуrдurarrrаlr""* прав особИ, IlчIа€ значеннЯ для спраВи лише за умови, що спlрне

втручання вtдповiдало вимогам законностi i не було

свавiльним Вiдповiдно до положень ст, 98 КПК Украiша речовими

доказами с матерiальнi об'скти, якi булм знаряддrш вчинення кримlн,аJIьного

правопоруIп.rrrr"" .Оaрегли на собi його слiди або мiстять iншi вiдомостi, якi

N{ожуть бути використанi як доказ фа*rу чи обставин, що встановJIюютъся пiд час

кримiнатrьного проваддtен}ш,.в тому числi предмети, шо були об'сктом

кримiналъrrо .rрййавпих дiй, грошi, цiнностi та iншi речi, набутi кримiнально

протиправним шляхЬм або отриманi юридичною особою внаслiдок вчинення

l l. I\,rv rurl\ J l\у9,лцr, r, ^---- ,1

"рffi "rц*.rr"о, 
повинен бути я кнйШВИДШе ПОВеРНУТИИ

володi льr$о, KpiM ur*ад*i", пер едб ачениХ СТаТТЯМИ Jý 0 - 
1 Ф" ;S__. л :._ _.. Бт,

Ш rрого Коде*сl,. Нормою т .4 ", 
U ,т 

'!! ýЧýjIIlтI" 
визначено,

й-р."оui да-азr;артiстю понад 200 розмiрiв прожиткового мlнlмуму дJUI

працездатних осrб, якlцо це можливо без шкоди лля кримiнаJIьного провадхенн,l,

передаюТъýя за письмовою згодою власника, а в разi il'вiдсутностi - за рiшеr,rням

,'iдчо.о суддi, сулу Начiонtlпьному агентству Украiни з питань виявлення,

розшУкУтаУпр'lВлiнняактиваМи.оДерх(анимивiдкорУпцiйняхтаiнш:lтхЗлочинiв'
для здiйснен}UI заходiв з управJllЕня ни}lи з метою ,uЬЪ""""_* li Р,*ення 

або

збереження ь"ооi.Й*оrl.,"от Ba.9TocTi, 1p.:Ti,a1"*11 :irlТj3б'u*
".Ё*оrУ цiсr, частrтrrи, такоi самоi BapTocTi - длrя ix реалiзацti з урахуванням

криrиiналъного Згiдно ч.

особливостей" визначених Однац iз
законом.
матерiалiв лровадэкення за кпопOта[tням та дOданих до нього докуменшв не

вбачастьСя Ha,rlвHlcтb згодИ власника на переда,lу майна Нацiональному агентств}/

Украiни з ,rмтанЬ виявлення, розш,чhу та управлiння активаNrи, одержаЕими вlд

корупшiйних та iн,ших на пiдставi

};жý"го i керуючись ст, ст. 98. 100, 107, ш, _1.2, |,7 |,|,7з,309 кпк Украiни,

слiдчий суддя,-

ухВАЛИВ:

вiдмовити у задоволеннi клопотання старшого слiДЧОГО: 9:_:::У."ЧП 
УКРаiНИ

Чернеr'гкаолександраолексанДроВичапропереДачУВУправпiнн'ямайна,наяке
накладено арешт у кримlн,tльному

Б;;;й.*1. 
J f 

т 
ухвалаоскарженнюне

пiДлягас.ПовнийтекстУхвалибУле
проголошений 01. t0.201S року о |4,20 годин1,


