
 

Справа № 752/6512/19 

Провадження № 1-кс/752/6747/19 

У Х В А Л А 

Іменем України 

09.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва  

у складі слідчого судді – Шкірай М.І. 

за участю секретаря - Бондар І.Ю.. 

за участю прокурора - Власов Е.К. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного 
управління національної поліції України в місті Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором 
прокуратури м. Києва Власовим Є.К., внесене в рамках кримінального провадження № 
12018100000001112 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою підозрюваному  

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Павлоград, Дніпропетровської області, громадянину 
України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1  

слідчий суддя -  

Встановив 

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені обставини кримінального 
правопорушення, зазначає докази на підтвердження обґрунтованості підозри та ризики з числа 
передбачених ст. 177 КПК України. Просить застосувати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, із визначенням застави у розмірі 14984262 грн. та покладенням 
процесуальних обов`язків 

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів. 

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши залучені до клопотання матеріали, слідчий суддя 
дійшов наступних висновків. 

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою слідчого судді 
Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. від 29.03.2019 року задоволено 
клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління національної поліції України в місті 
Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Власовим Є.К., внесене в 
рамках кримінального провадження № 12018100000001112 від 27.11.2018 року та надано дозвіл на 
затримання підозрюваного за ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_1 для участі в розгляді клопотання 
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали не 
зазначено. За правилами п.2 ч.3 ст. 190 КПК України у такому випадку строк дії ухвали 
закінчується через 6 місяців з дати постановлення ухвали, тобто, 29.09.2019 року. В ухвалі також 
зазначено про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук постановою старшого слідчого в 



ОВС СУ ГУ НП в м. Києві Рябчука О.Ю. від 12.09.2018 року (справа № 752/6512/19, провадження 
№1-кс/752/3425/19). 

Більш того, відповідно до залученої до матеріалів клопотання копії ухвали слідчого судді 
Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. від 01.04.2019 року, задоволено 
клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління національної поліції України в місті 
Києві Рябчука О.Ю., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Власовим Є.К., внесене в 
рамках кримінального провадження № 12018100000001112 від 27.11.2019 року. До підозрюваного 
ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з моменту 
затримання (справа № 752/6512/19, провадження №1-кс/752/3426/19). 

Таким чином у кримінальному провадженні № 12018100000001112 від 27.11.2018 року вирішено 
питання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою приводу для участі 
в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою (строк 
дії ухвали слідчого судді закінчується 29.09.2019 року), а також вирішено питання про 
застосування підозрюваному вказаного запобіжного заходу. 

Подане слідчим клопотання про застосування підозрюваному ОСОБА_1 запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою з тих самих підстав є повторним. Діючим Кримінальним 
процесуальним кодексом України не передбачено повторний розгляд вказаного клопотання. 

З огляду на види рішень, які ухвалює слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу відповідно до ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає, що в 
задоволенні клопотання належить відмовити, але як у повторно поданому. 

Керуючись ст. ст. 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,- 

Ухвалив 

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління 
національної поліції України в місті Києві Рябчука О.Ю., погодженого прокурором прокуратури 
м. Києва Власовим Є.К., внесеного в рамках кримінального провадження № 12018100000001112 
від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК 
України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного 
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у повторно поданому. 

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду потягом п'яти днів з 
дня її оголошення. 

Слідчий суддя 


