
 

Дата документу 15.09.2015   

Справа № 320/8020/15-к 

Провадження 1-кп/320/1303/15  

УХВАЛА 

Іменем України 

про тимчасовий доступ до речей і документів 

15 вересня 2015 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 
Ковальова Ю.В.,  

при секретарі Черемісіній О.В., 

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ 
ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, 

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу 
КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене зі 
старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ 
до речей і документів та додані до клопотання матеріали.  

встановила: 

15 вересня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло 
клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області 
підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської 
міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.  

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт", у період 2013-2014 
років, після отримання бюджетних коштів від КП«Управління капітального будівництва» (код 
ЄДРПОУ 4054151, далі КП «УКБ» м.Запоріжжя), шляхом зловживання службовим становищем, 
здійснюючи безтоварні операції з поставки обладнання під час реконструкції міського Палацу 
спорту «Юність» у м.Запоріжжі, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а 
саме: ТОВ"Пірол СКФ" (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ "Нолас-нолас 2011" (код ЄДРПОУ 
37922010), ТОВ "Грандпліт" (код ЄДРПОУ 37911145), ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» (код ЄДРПОУ 
37867091), ТОВ"Компанія "Топ Трейд" (код ЄДРПОУ 37407585) вчинили привласнення та розтрату 
бюджетних коштів. 

У результаті вказаних протиправних дій, державі нанесено збитків на загальну суму 3708 000 грн., 
що є особливо великим розміром. 

Постановою начальника СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області від 23.06.2015 для розслідування 
кримінального провадження №32015080000000005 створено слідчу групу, до складу якої входить 
старший слідчий з ОВС ОСОБА_1 



Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій 
області здійснено аналітичне дослідження від 05.01.2015 №1/2/08-01-16-03-12 фінансово-
господарської діяльності ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт». 

Згідно з аналізом діяльності підприємства встановлено, що основним видом діяльності є надання 
будівельних послуг, проте в штаті підприємства працює лише 6 осіб. 

При проведенні дослідження встановлено, що КП «Управління капітального будівництва» міста 
Запоріжжя 24 жовтня 2012 року, по результатах проведеного тендеру, уклало угоду з ТОВ «Буд-
Енерго-Стандарт» на реконструкцію міського Палацу спорту «Юність». Угода укладена на загальну 
суму 93,62млн. грн. 

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наданий дозвіл від 11.06.2013 №IV на 
виконання будівельних робіт на обєкті «ОСОБА_3 спорту «Юність» у м. Запоріжжя. 

У грудні 2013 року, відповідно до графіку виконання робіт на обєкті реконструкції, ТОВ «Буд-
Енерго-Стандарт» передане на КП «УКБ» м.Запоріжжя технологічне обладнання льодового поля 
(далі обладнання), що підтверджується видатковою накладною від 18.12.2013 №БУ-221. Згідно з 
платіжним дорученням від 24.12.2013 №61, за рахунок бюджетних коштів вартість обладнання 
сплачена на банківський рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт».  

Зазначені документи підтверджують право власності на обладнання за КП«УКБ» м.Запоріжжя, яке є 
замовником обєкту реконструкції. 

Проведеним оглядом 31.03.2015 встановлена фактична відсутність технологічного обладнання на 
обєкті реконструкції. 

Відповідно до свідчень службових осіб КП «УКБ» м. Запоріжжя та ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» 
було прийняте рішення щодо проведення демонтажу обладнання з подальшою його передачею на 
зберігання до ТОВ «WM-Україна» м. Київ. Про прийняте рішення свідчить складений акт від 
26.12.2013. ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» наданий гарантійний лист від 27.12.2013 №27/12-01 про 
наступне безоплатне встановлення цього обладнання на обєкті реконструкції. 

Згідно з договором зберігання від 26.12.2013 №1225/13-2 та актом №1 ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» 
передане обладнання до ТОВ «WM-Україна». 

Відповідно до свідчень директора ТОВ «WM-Україна» ОСОБА_4 та договору оренди нежитлових 
приміщень від 28.02.2014 №1013, зазначене обладнання зберігається на майданчику за адресою: м. 
Київ, ОСОБА_5 Лепсе, буд.16. Колишній директор ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» також вказує на 
наявність обладнання за вказаною адресою. Зазначене також підтверджується листом ТОВ «КС 
Інвест» м. Київ від 23.06.2015 №33/1-21.  

Проведеним оглядом за участю представника ТОВ «КС-Інвест» встановлено наявність обладнання 
на майданчику за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Лепсе, буд.16, про що складений протокол огляду від 
28.07.2015 та проведена фотозйомка. 

На підставі ухвали суду від 13.03.2015 у приміщенні КП «УКБ» м. Запоріжжя проведено вилучення 
технічної документації обладнання. 

Відповідно до технічних документів зазначене обладнання має такі технічні ознаки: 

охолоджувач гліколю виробництва «Refrion» (Італія) тип ETHC 1490.6/2, номери партій: 
F0012100100411, F0012100100412 (код УКТ ЗЕД НОМЕР_1) 2 одиниці;  



блок осушування повітря виробництва «Dehu Tech» (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213 
(код УКТ ЗЕД НОМЕР_2); 

кліматична припливно-витяжна установка зони льодового поля зовнішнього використання з 
калорифером та повітроохолоджувачем виробництва «Novenco» (Данія) тип ZCN 18/15 (код УКТ 
ЗЕД НОМЕР_3). 

Відповідно до технічної документації обладнання виготовлене нерезидентами. 

Сума поставки такого обладнання становить 4543 833 грн., у т.ч. ПДВ 908 766 грн. 

Проте, відповідно до відомостей, що міститься в Єдиній автоматизованій інформаційній системі 
фактів ввезення на митну територію України зазначеного вище обладнання не встановлено, що 
підтверджується відомостями, наданими ДФС України від 14.05.2015 №17056/7/99-99-26-02-01-17. 

Крім того, Державною фінансовою інспекцією у Запорізькій області проведено ревізію КП «УКБ» 
м. Запоріжжя, результати якої оформлені актом від 28.03.2014 №06-21/6. Проведеною ревізією 
встановлено, що при постачанні ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» на КПКБ» м. Запоріжжя вартість 
обладнання була суттєво завищена на загальну суму 1847298,72 грн. 

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт», під маскуванням виконання 
господарської угоди, за попередньою змовою з учасниками «конвертаційного» центру, фактично не 
здійснювали на ПС «Юність» м.Запоріжжя поставку та встановлення обладнання, а отримавши у 
грудні 2013 року від КП«Управління капітального будівництва», у безготівковій формі бюджетні 
грошові кошти, перерахували їх через ТОВ «WM-Україна» на банківські рахунки підприємств з 
ознаками «фіктивності», а саме - ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас 2011», ТОВ «Грандплит», 
ТОВ«ТФМ «Сиурат-2011», ТОВ «Компанія «Топ Трейд». Через ланцюг вказаних СГД, з 
використанням карткових рахунків ТОВ«Компанія «Топ Трейд», зазначені кошти проконвертовані в 
готівку та розподілені між учасниками злочинної схеми. 

Досудовим розслідуванням встановлено що ряд підприємств з ознаками «фіктивності», у т.ч. ТОВ 
«Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас», ТОВ «Грандпліт», через які ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» з 
метою привласнення та розтрати перераховувало бюджетні грошові кошти, фактично створені з 
метою прикриття незаконної діяльності. По цих обставинах СУ ФР ГУ ДФС в області проводиться 
досудове розслідування №32014080280000037 по факту фіктивного підприємництва.  

Зазначене підтверджується свідченнями ОСОБА_6, яка є засновником та колишнім директором та 
бухгалтером ТОВ «Пірол СКФ»., ОСОБА_7, який є директором за засновником ТОВ«ТФМ 
«Сиурат-2011» та ОСОБА_8, який є директором за засновником ТОВ «Компанія «Топ Трейд». 

У кримінальному провадженні, постановою від 14.08.2015 слідчим призначена судова товарознавча 
експертиза зазначеного вище технологічного обладнання, яке знаходиться за адресою бул. Лепсе, 
буд. 16 на зберіганні у ТОВ «WM-Україна» у приміщеннях, які належать ТОВ «КС Інвест» за 
адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Лепсе, буд.16. 

Метою призначення експертизи є встановлення технологічної ідентичності та фактичної вартості 
технологічного обладнання. 

Експертами Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надане клопотання про 
забезпечення вільним доступом до обєктів та іншими належними умовами для проведення 
експертизи. На підставі п.1.13 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та 
експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 за 
№53/5 (у редакції наказу від 26.12.2012 №1950/5)  незадоволення клопотання експерта протягом 45 
календарних днів постанова про призначення судової товарознавчої експертизи буде залишена без 
виконання. 



Для отримання доступу до технологічного обладнання та достовірного проведення експертизи без 
загрози зміни технічних елементів обладнання є необхідним тимчасовий доступ та вилучення речей, 
які є обєктами дослідження.  

Виклик в судове засідання службових осіб КП«УКБ» м. Запоріжжя може унеможливити досягнення 
мети органу досудового розслідування для достовірного дослідження експертами обєктів 
проведення судової експертизи. 

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних 
засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового 
засідання. 

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього 
клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, які підтримали клопотання повністю, суд 
вважає за можливе частково задовольнити клопотання виходячи з наступного. 

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового 
доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні 
доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть 
перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з 
іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для 
встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не 
включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі 
про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання 
можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети 
отримання доступу до речей і документів.  

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на 
тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і 
документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве 
значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве 
значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть 
використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо 
довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є 
обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами. 

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу 
КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене зі 
старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання 
тимчасового доступу та дозволу на вилучення технологічного обладнання льодового поля, яке на 
праві власності належить КП«Управління капітального будівництва» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 
4054151, м.Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, буд.60-Б) та знаходиться на зберіганні в 
ТОВ«WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672, Київська обл., Бородянський р-н, с.Блиставиця, вул. 
Леніна, буд.61), за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Лепсе, буд.16, а саме:  

охолоджувач гліколю виробництва «Refrion» (Італія) тип ETHC 1490.6/2, номери партій: 
F0012100100411, F0012100100412 (код УКТ ЗЕД НОМЕР_1) 2 одиниці;  

блок осушування повітря виробництва «Dehu Tech» (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213 
(код УКТ ЗЕД НОМЕР_2) 1 одиниця; 

кліматична припливно-витяжна установка зони льодового поля зовнішнього використання з 
калорифером та повітроохолоджувачем виробництва «Novenco» (Данія) тип ZCN 18/15 (код УКТ 



ЗЕД НОМЕР_3) 1 одиниця, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення 
істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині задовольнити клопотання. 

Клопотання в частині зобовязання службових осіб КП«Управління капітального будівництва» м. 
Запоріжжя (код ЄДРПОУ 4054151) щомісяця до 30 числа надавати інформацію щодо стану 
збереження вищевказаного технологічного обладнання льодового поля слідчому управлінню ФР ГУ 
ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 166, 
задоволенню не підлягає, оскільки вказане не належить до компетенції суду в розрізі вимог ст.. 159 
КПК України. 

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України  

ухвалила: 

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області 
підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської 
міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до 
клопотання матеріали задовольнити частково. 

Надати строком на тридцять днів, старшому слідчому з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у 
Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або уповноваженій ним особі за 
його процесуальним рішенням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення технологічного 
обладнання льодового поля, яке на праві власності належить КП«Управління капітального 
будівництва» м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 4054151, м.Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 
буд.60-Б) та знаходиться на зберіганні в ТОВ«WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672, Київська обл., 
Бородянський р-н, с.Блиставиця, вул. Леніна, буд.61), за адресою: м. Київ, ОСОБА_5 Лепсе, буд.16, 
а саме:  

-охолоджувач гліколю виробництва «Refrion» (Італія) тип ETHC 1490.6/2, номери партій: 
F0012100100411, F0012100100412 (код УКТ ЗЕД НОМЕР_1) 2 одиниці;  

-блок осушування повітря виробництва «Dehu Tech» (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213 
(код УКТ ЗЕД НОМЕР_2) 1 одиниця; 

-кліматична припливно-витяжна установка зони льодового поля зовнішнього використання з 
калорифером та повітроохолоджувачем виробництва «Novenco» (Данія) тип ZCN 18/15 (код УКТ 
ЗЕД НОМЕР_3) 1 одиниця. 

В іншій частині клопотання - відмовити. 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ 
до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій 
надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення 
обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. 

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. 

            Слідчий суддя :                                                                         Ю.В. Ковальова 


