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Провадження №1-кс/127/11401/17 

m 
УХВАЛА 

IMEHEM УКР АIНИ 
07 грудня 2017 року 
Вiнницький мiський суд Вiнницько"i областi 

в складi: 

слiдчого суддi Вишара l.IO" 
при секретарi Федоровiй С.М., 

за участю скаржника Сарвiри A.I., 
слiдчого Мазур О.А., 

адвоката Киченюr<а А.С. , 

м. Бiнниця 

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Вiнницi скаргу Сарвiри Андрiя Iгоровича 

на постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта пoлiuii' Мазур 
-.. О.А. про вiдмову у визнаннi потерпiлим у кримiнальному провадженнi № 22016020000000009 

вiд 03.02.2016 року та постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшого 

лейтенанта полiцi"i Мазур О.А. вiд 03.11.2017 року про закритпr кримiнальноrо провадженя No 
22016020000000009 вiд 03.02.2016 року, -

ВСТАНОВИВ: 

В провадженнi Вiнницъкоrо мiського суду Вiнницько"i областi знаходиться скарга 

Сарвiри Андрiя Irоровича на постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiюпщькiй областi старшого 

лейтенанта полiцii' Мазур О.А. про вiдмову у визнаннi потерпiлим у кримiналъному 
провадженнi No 22016020000U00009 вiд U:>.O:г ... ,~~).l 6 року та постанову слiдчоrо СУ ГУ 1:-111 у 
Вiнницькiй областi старшого лейтенанта полiнi! Мазур О.А. вiд 03.11.2017 року про закритгя 
кримiнальноrо провадженя № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року. 

У скарзi Сарвiра А.1. просить, скасуnати nказанi оскаржуванi постанови, оскiльки вони е 

передчасними та необrрунтованими, однобiчними, яка суnеречить йоrо охоронюваним 

законом правам та iнтересам . 
..._ В судовому засiданнi скаржник Сарвiра А.1. та адвокат Киченюк А.С. скарrу пiдтримав та 

просив П задовольнити. 

Слiдчий в судовому засiданнi заперечував nроти скарги. 
Слiдчий суддя, вислухавши поясыенпя учнсникiв розrляду с1<арrи, дослiдивши матерiали 

скарги, дiйшов до наступного висновку. 

Згiдно з ч. 1 ст. 55 КПК Укра"iни noтepniJIИМ у кримiнальному провадженнi може бути 

фiзична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано морально!, фiзично! або май ново! 

шкоди, а також юридична особа, якiй крим~нальним правопорушенням завдано майново! 

шкоди. 

Як вказано в ч. 2 ст. 55 КПК Украlни права i обовязки потерпiло~~~1 

моменту падания заяви про вчинення щодо неУ кримiнального пр 

залучення П до провадження як потерпiлого, тому Луценко Ю. ЧJ~""--~ 
до крим iнального nровадження в якостi потерпiлоrо. ~ 

11: 
Бiдповiдно до положень ч. 2 ст. 9 КПК У1сра!ни, прокуро ~" pi 

розслiдування, слiдчий зобов'язанi всебiчно, повно i неупе ~ 
кримiнального п~овадження, виявити як тi обставини, що • f$ -;f jк i тi, що 
виправдовують шдозрюва:~юго, обвинуваченого, а також обстав · r'якшують чи 
обтяжують йоrо покарання, надати Ум належну правову оцiпку та за езпечити прийняпя 

законних i неупереджених процесуальних рiшень. 
Вiдповiдно до ч. 4 ст. 38 КПК УкраУни, орган досудовоrо розслiдування зобовязаний 
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застосувати всi передбаченi законом заходи для забезпечення ефективностi досудового 
розслiдування. 

В судовому засiданнi встановлено, що слiдчим СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшим 
лейтенантом полiцii' Мазур О.А. проводилось досудове розслiдування кримiнального 
провадження № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року за ознаками кримiнальноrо 
правопорушення, передбаченого ч. 1ст.14, п. 12 q. 2 ст. 115 КК Украi'ии. 

03.11.2017 року постановою слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшого 
лейтенанта noлiцii' Мазур О.А. вiдмовлено у визнаннi Сарвiри Андрiя Iгоровича потерпiлим у 

кримiнальному провадженнi № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року за ознаками 

кримiнального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК Украi'ни. 
Слiдчий судця вважае, що при винесенi оскаржувано1 постанови про вiдмову у визнаннi 

Сарвiри A.I. потерпiлим, слiдчим не належним чином дослiджено обставини наявностi 
матерiально·i, фiзично'i або морально'i ш:коди, завданоi' останнъом:у внаслiдок обставин, з 

приводу який й порушено кримiнальне провадження, а саме готування до умисноrо вбивства. 
Крiм того, в судовому засiданнi встановлено, що 03.11.2017 року слiдчий прийшов до 

висновку про закриття кримiнального провадження № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 
року, в зв'язку з вiдсутнiстю подi'i кримiнального правопорушення nередбаченоrо ч. 1 ст. 14, 
п. 12 ч. 2 ст. 115 КК Укра1ни. 

В судовому засiданнi було встановлено, що слiдчим проведено досудове розслiдування 
однобiчно та поверхово, зокрема слiдчим не вжито всiх заходiв встановлення iстини по 
даному кримiнальному провадженшо, а саме не вжито всiх необхiдних заходiв для 
встановлення мiсцезнаходження та виклику Добродеева Р.С. для перехрестного допиту з 
Семенчуком С.П. та Книжником Я.В., не усунуто притирiчь в показах останнiх. 

Таким чином, слiдчий судця прийшов до висновку, що при винесеннi оскаржувано1 

постанови про закриття кримiналъного nровадження, слiдчим не дотримано вимог ч.5 ст. 11 О 
КПК Укра'iни, не перевiрено всiх фактiв та обставим кримiнального правопорушення не надано 

i'м правово1 оцiнки. 

За таких обставин, слiдчий судця прийшов до висновку, що в оекаржуванiй постановi не 

достатньо обrрунтувань щодо вiдсутностi подii' 1<римiнальноrо правоnорушенfiя п1~редбачr::ногс 

ч. 1 ст. 14, n. 12 ч. 2 ст. 115 КК Укра1ни. 
Стаття 306 КПК Украi'ни передбачае, що СI<арги на рiшення, дii' чи бездiяльнiсть слiдчого 

чи прокурора розглядаються слiдчим судцею J\1iсцевого суду зriдно з правилами судового 

розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цiei' глави. 

Скарги на рiшення, дi1 чи бездiяльнiсть пiд час досудового розслiдування розглядаються не 

пiзнiше сiмдесяти двох годин з моменту надходження вiдповiдноi' скарrи, крiм скарг на 

..-.. рiшення про закриття кримiналыюго проваджеиня, якi розглядаються не пiзнiше п'яти днiв з 

моменту надходження скарrи. Розгляд скарг на рiшення, дi1 чи бездiяльиiсть пiд час 

досудового розслiдування здiйснюеться за обов'язково1 участi особи, яка подала скаргу, чи i"i 
захисника, представника та слiдчого чи прокурора, рiшення, дi'i чи бездiяльнiсть яких 

оскаржуеться. Вiдсутнiсть слiдчого чи прокурора нее перешкодою для розгляду скарги. 
Стаття 307 КПК Украi'ни визначае, що за р~зультатами розгляду скарг на рiшения, дi'i чи 

бездiяльнiсть слiдчого чи прокурора постановлясrься ухвала згiдно з правилами цього 

Кодексу. Ухвала слiдчого судцi за результатами розгляду скарги на рiшення, дi'i чи 

бездiяльнiсть пiд час досудового розслiдування може бути про : 

1) скасування рiшення слiдчого чи прокурора ; 

2) зобов'язання припинити дiю; 
3) зобов'язання вчинити певну дiю; 
4) вiдмову у задоволеннi скарги. . с:.\>~"" суд JJi 

Ухвала слiдчого судцi за результатами розгляду скарги на рiшення./;1J,11· ~"0,пЬ1~~~w 
слiдчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрiм ухвали про g!N в - , ю 
скарги н.а постанову про закриття кримiнального провад~<ення. ~ . 1№,~r@ . 

Слщчим судцею встановлено, що при вииесеню оскаржувано · т ~J ш . в 
порушення вимог ч.2 ст. 9 КПК Укра1ни щодо всебiчного, повн g\ ~ ~ · ·. <..,. ого 
дослiдження обставив кримiналъного провадження, не надано нале ·· ~ri~ci • iнки 

. ~ . л. н 
обставинам кримшального правопорушеня та nриинято р1шення про закР.ИТТ . . 1.нального 
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лровадження за вiдсутностi подi! кримiнального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, п. 

12 ч. 2 ст. 115 КК Украlни, яке не rрунтуеться на достатнiх, належних та допустим их доказах. 

В зв'язку з тим, що постанова слiдчого про закриття кримiнального nровадження е 

необrрунтованою, невмотивованою та передчасною, а досудове розслiдування по 

кримiнальному провадженню № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року проведено однобiчно 
та поверхово, слiдч:ий суддя приходить до висновку, що оскаржуванi постанови пiдлягають 

скасуванюо. 

На пiдставi наведеного, керуючись ст. ст. 303, 304, 305, 306, 307 КПК Украlни , слiдчий 
суддя,-

УХВАЛИВ: 

Скаргу Сарвiги Андрiя Iгоровича на постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi 

старшого лейтенанта полiцil Мазур О.А. про вiдмову у визнаннi потерпiлим у кримiнальному 

провадженнi № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року та постанову слiдчого СУ ГУ НП у 
Вiнницькiй областi старшого лейтенанта полiцi'i Мазур О.А. вiд 03.11.2017 року про закриття 
кримiналъного провадження № 22016020000000009 вiд 03.02.2016 року - задовольнити. 

Скасувати постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта 

полiцil Мазур О.А. вiд 03.11.2017 року про вiдмову у визнаннi потерпiлим у кримiнальному 
провадженнi № 22016020000000009 вiд 03. 02.20 l 6 року. 

Скасувати постанову слiдчого СУ ГУ НП у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта 
полiцil Мазур О.А. вiд 03.11.2017 року про закриття кримiнального провадження № 

22016020000000009 вiд OJ..Ш~l-tl 
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