
 

печерський районний суд міста києва 

Справа № 757/2532/20-к  

УХВАЛА 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі 
Талдоновій М.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання 
заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління 
організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими 
центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу 
Генерального прокурора Станкевича Ю.В. про накладення арешту на майно,- 

ВСТАНОВИВ: 

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло 
клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого 
управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється 
слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань 
Офісу Генерального прокурора Станкевича Ю.В. про накладення арешту на об`єкти нерухомого 
майна, які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДІОСЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40827519), а саме: єдиний майновий комплекс, складається з 
будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., 
літ. В' пл.2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 
13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., 
літ. Ж пл.1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 
484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., 
літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., 
літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 
396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С 
пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 
кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' пл. 13,4 кв.м., літ. Х пл. 1 540,4 кв.м., 
літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 
39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 
кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 
1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 2 27,5 кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 
62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 2Ж пл. 387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 
кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 83 , 
реєстраційний номер об`єкта: 763854680000; громадський будинок (літера "Б"), загальною 
площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ , пр. Перемоги, 81 , реєстраційний 
номер об`єкта: 763862180000; спорткомплекс, загальною площею 12176 кв.м., (опис: літера Й-
651,1; Р-4299,7; К-5237,5; І-555,3; С-62,0; г-154,3; З-500,7; Н-419,3; О-298,0 кв.м.), 
розташований за адресою: м. Київ, вул. Чистяківського, 20, реєстраційний номер об`єкта: 
846671680000. 

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове 
розслідування у кримінальному провадженні № 12014110130003693 від 12.10.2014 за фактом 



блокування виробничих приміщень ТОВ «Інженерна група «Арей», викрадення обладнання та 
техніки вказаного підприємства невстановленими особами служби охорони ПрАТ «АТЕК», 
заволодіння майновими активами та корпоративними правами ПрАТ «АТЕК», за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 
231, ст. 356 КК України.   

В ході розслідування встановлено, що організованою групою осіб у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 
та інших з метою заволодіння майном Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (до зміни 
організаційно-правової форми - Закрите акціонерне товариство «АТЕК», код ЄДРПОУ: 00240112), 
отримавши контроль за роботою органів управління ПрАТ «АТЕК» шляхом реєстрації права 
власності на акції товариства, реалізовано в порушення законодавства нерухоме майно ПрАТ 
«АТЕК» на користь підконтрольної юридичної особи ТОВ «ПАО ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД 
УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 41010235), яке в подальшому відчужено таке нерухоме майно на 
користь ТОВ «ДІОСЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40827519) і передано в іпотеку ТОВ «Фінансова 
компанія «ЮГ Капітал» (код ЄДРПОУ 38123932) з метою забезпечення грошового зобовязання в 
розмірі 70 000 000 грн.на підставі Договору про надання фінансового кредиту № 001-01/2019 ФК 
Ю/О від 21.01.2019.  

Внаслідок незаконних дій з метою заволодіння майном ПрАТ «АТЕК» рядом осіб вказаної групи 
отримано повноваження щодо розпорядження майном товариства, його безвідплатного 
відчуження на користь підконтрольних юридичних осіб, а також подальшу реалізацію зазначеного 
майна від імені підконтрольних юридичних осіб третім особам та привласнення отриманих від 
реалізації грошових коштів. 

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. 
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання 
підтримує в повному обсязі. 

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, 
розглянуто без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна. 

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі 
ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась. 

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або 
юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, 
зазначеним у статті 98 цього Кодексу. 

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були 
знаряддям вчинення кримінального 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 об`єктом кримінально протиправних 
дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані 
юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. 

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим 
Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, 
розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних 
підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення 
цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої 
конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, 
пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. 

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність 
даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, 



передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ст. 231, ст. 356 КК України, 
наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою 
збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу 
кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи 
отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та 
накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для 
його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно. 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, - 

УХВАЛИВ: 

клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Другого 
управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється 
слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань 
Офісу Генерального прокурора Станкевича Ю.В. про накладення арешту на майно - задовольнити. 

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ДІОСЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40827519), а саме: єдиний 
майновий комплекс, складається з будівель: літ. А' пл.11,2 кв.м., літ. Б пл. 2 302,9 кв.м., літ. Б' пл. 3 
331,7 кв.м., літ. В пл. 533,4 кв.м., літ. В' пл.2 564,4 кв.м., літ. Г пл. 3 398,2 кв.м., літ. Г' пл. 59,0 
кв.м., літ. Д пл. 332,1 кв.м., літ. Д' пл. 13,9 кв.м., літ. Е пл. 149,1 кв.м., літ. Е' пл. 136,9 кв.м., літ. Є 
пл. 148,5 кв.м., літ. Є' пл. 4 085,6 кв.м., літ. Ж пл.1 168,1 кв.м., літ. Ж' пл. 29,3 кв.м., літ. З пл. 14,1 
кв.м., літ. З' пл. 53,1 кв.м., літ. И пл. 484,4 кв.м., літ. И' пл. 244,7 кв.м., літ. І пл. 42,5 кв.м., літ. І' пл. 
4 513,9 кв.м., літ. К пл. 76,1 кв.м., літ. К' пл. 9 842,1 кв.м., літ. Л пл. 1 705,5 кв.м., літ. Л' пл. 10 
985,9 кв.м., літ. М пл. 6 795,6 кв.м., літ. М' пл. 19,4 кв.м., літ. Н пл. 20,7 кв.м., літ. Н' пл. 145,7 
кв.м., літ. О пл. 46,3 кв.м., літ. О' пл. 1 396,7 кв.м., літ. П пл. 302,9 кв.м., літ. П' пл. 5,7 кв.м., літ. Р 
пл. 53,4 кв.м., літ. Р' пл. 9,7 кв.м., літ. С пл. 9,5 кв.м., літ. С' пл. 17 739,0 кв.м., літ. Т пл. 11,8 кв.м., 
літ. Т' пл. 15 406,8 кв.м., літ. У пл. 19,3 кв.м., літ. У' пл. 14 330,3 кв.м., літ. Ф пл. 26,1 кв.м., літ. Ф' 
пл. 13,4 кв.м., літ. Х пл. 1 540,4 кв.м., літ. X' пл. 148,7 кв.м., літ. Ц пл. 1 169,9 кв.м., літ. Ц' пл. 186,2 
кв.м., літ. Ч пл. 40,8 кв.м., літ. Ч' пл. 39,6 кв.м., літ. Ш пл. 493,4 кв.м., літ. Ш' пл. 9 617,5 кв.м., літ. 
Щ пл. 1 765,7 кв.м., літ. Щ' пл. 142,8 кв.м., літ. Ю пл. 32,2 кв.м., літ. Ю' пл. 17,9 кв.м., літ. Я пл. 
76,8 кв.м., літ. Я' пл. 1 293,1 кв.м., літ. 1А пл. 10,3 кв.м., літ. 1Б пл. 761,8 кв.м., літ. 1Г пл. 2 27,5 
кв.м., літ. 1Д пл. 22,5 кв.м., літ. 1Е пл. 62,0 кв.м., літ. 1Є пл. 20,3 кв.м., літ. 1Ж пл. 6 138,7 кв.м., літ. 
2Ж пл. 387,9 кв.м., літ. 3Ж пл. 525,1 кв.м., літ. 4Ж пл. 1 611,4 кв.м., літ. 5Ж пл. 5 855,8 кв.м., за 
адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 83 , реєстраційний номер об`єкта: 763854680000;  

- громадський будинок (літера "Б"), загальною площею: 2 180,6 кв.м., який знаходиться за 
адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 81 , реєстраційний номер об`єкта: 763862180000;  

- спорткомплекс, загальною площею 12176 кв.м., (опис: літера Й-651,1; Р-4299,7; К-5237,5; І-
555,3; С-62,0; г-154,3; З-500,7; Н-419,3; О-298,0 кв.м.), розташований за адресою: м. Київ, вул. 
Чистяківського, 20, реєстраційний номер об`єкта: 846671680000. 

Ухвала підлягає негайному виконанню. 

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при 
розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна 
повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді. 

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного 
суду протягом 5 днів з дня її оголошення. 

Слідчий суддя:                                                                                             Р.В. Новак 


