
Справа№ 127/15947/17 
Провадження №11-сс/772/479/2017 

Категорiя: крим. 

Головуючий у судi 1-i· iнстанцii': Михайленко А. В. 

Доповiдач : Ващук В. П. 

m 
АПЕЛЯЦIЙНИЙ СУД ВШНИПЬКОI ОБЛАСТI 

11 серпия 201 7 року 

головуючого суддi: 

У ХВАЛА 

IМЕНЕМ УКР АIНИ 

Апеляцiйнuй суд Вi11нuцькоi· областi 

в складi: 

ВащукВ.П. 

м. Вiнниця 

суддiв: Ковальськоi' !.А., Федчука В.В. 

зi се1<ретарем: Дiденко В.В. 

за участю прокурора: Гоздупа К.В. 

захuсникiв - адвокатiв: J(uченока А. С, Давиденко !. О. 
розглянув « 11 » серпня 2017 року у вiд1<рито.ну судовому засiданн i в м. Вiннuцi апеляцiйну 

скаргу захиснu1<а - адвоката Кичент:а А. С. в iнтересах Capвipu А./. на ухвалу слiдчого суддi 

Вiнницького ,'.1iського суду Вiнницы:оi' областi вiд 26.07.201 7 року ролу про поверне11ня 

скарги адво1<ата Кичено1<а А. С. в iнтересах Capвipu А.1. на постаlfову старшого слiдчого в 

ОВС слiдчого вiддiлу УСБУ у Вiнницмiй областi Остапчука МВ. вiд 22.07.2016 року про 
закритт.я кри.мiналыюго провад:ження No22016020000000009 вiд 03. 02.2016 року, -

ВСТАНОВИВ: 

Ухвшюю слiдчого суддi Вiнницького ,нiсы:ого суду Вiнницькоi" областi вtд 26 липня 201 7 
року, скаргу адво/\аmа Киченока А. С. в iнтересах Сарвiри А.!. па постанову старшого 

слiдчого в ОВС слiдчого вiддiлу УСБУ у Вiнницькiй областi Остапчука М.В. вiд 22.07.2016 
року про закриття кримiнального провад:ження No22016020000000009 вiд 03.02.2016 р01<у, 
повернуто скар:жиuку. 

· Слiдчим суддею Вiннuцького мiського суду Вiнницькоi· областi скаргу було повернуто 

особi, яка а подала в зв 'язку з тим, що скаргу подала особа, яка не .нае права подавати 

скаргу. В ухвШli слiдчuм суддею зазиачено, що з матерiалiв скарги вбачасться вiдсут11iсть 

документiв, що пiдтверд:жують процесуальний статус Сарвiри А.!. у крu.нiнальному 

провад:жениi №22016020000000009 вiд 03. 02. 2016 року, тобто що останнiй являсться 
заявником або потерпiлим у вказаному провад:женнi. 

Не погод:жуючись з ухвалою слiдчого суддi, захисник - адвокат Киченок А. С. в iumepecax 
Capвipu А.1. подав апеляцiйну скаргу, в якiй ставить пита11ня про скасування ухвали 

слiдчого суддi Вiтшцького мiського суду Вiшпщькоi' областi Михайленка А.В. · вiд 26.07.201 7 
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року, через невiдповiднiсть висновкiв суду фаюпичнww обставuна~\'t справu, в"·азус, що судо.н 

першоi· iнстанцй не було в повнiй мipi дослiд:жено докази по справi. Постановити нову 

ухвалу, якою скасувати постанову слiдчого про закриття крuмi11алыюго провад.ження та 

зобов 'язати УправлiNня СБУ у Вiннuцмiй областi вiдновитu кримiNальне провад.ження 

№22016020000000009 вiд 03. 02. 2016 р01<у та в:жити заходiв для проведення всебiч11ого, 

повного i неуперед:)!Сеного дослiд;)!Сеmт обставин кримiналыюго провад:жею-1я, надати i:w 
належну оцiнку та забезпечити прийттття законних i неуперед:жених процесуалышх 

рiшень. 

Заслухавши доповiдача, захиснuкiв - адвокатiв Киченока А.С таДавuденко !О. в 

iнтересах Сарвiри А.!. , якi з,vtiнuлu доводи, вuкладенi в апеляцiйнiй скарзi та просили 

повернути скаргу в суд першоi" iнстсшцil" для розгляду по cymi, перевiрившu .11атерiали 

судового провад:ження та обговоривиш доводи апеляцiйиоi' скаргu, суд приходить до 

висновку, що апеляцiйна скарга захисника ·- адвоката Киченока А. С в iнтересах Сарвiри А.! 

пiдлягас до задоволеття. 

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 129 Конституцй Украi"ни, одною з ос1ювнuх засад судочинства 
с забезпечення апеляцiйного та касацiйного ост.:ар:ження рi~иения суду, крi.н випад/\iв, 

встановлених законом. 

Вiдповiдно до п.18 ст. 3 ч. 3 ст. 26 КПК Украi"ни слiдчий суддя здiйснюс у порядhу, 

передбаченому цw1 Кодексом, судовий контроль за дотрима1-1юz.л-~ прав, свобод та iнтересiв 

осiб у кримiнальному провад:женнi шляхом вирiшеття питань, винесених на йога розгляд 

сторонами та вiднесе11их до його повнова:же11ь цил1 Кодексом. 

Згiдно з ч.1 ст. 306 КПК Украi"ни скарги на рiшення, дU чu бездiялънiсть слiдчого чu 
прокурора розглядаютъся слiдчим суддею мiсцевого суду з?iдтю з правилалщ судовою 

розгляду, передбачеии~1ш стаття.нu 318··380 11ього Кодексу з урахування.н поло:Ж'ень його 
главu 26. 

В даному випадку слiдчий суддя скаргу на бездiяльиiсть слiдчого розглянув не в 

поеному обсязi, а прийняв рiшення про вiдмову у задоволеннi скарги, внаслiдок чага С/\арга 

фактично залишuлася нерозглянутою. 

Перевiряючu законнiсть ухвали слiдчого суддi, суд встаповив, що слiдчий суддя, в 

порушення вимог процесуального закону Украi"т·tи, прийиюв до передчасного вистюв1,у про 

повернення скарги на постанову стариюго слiдчого в ОВС слiдчого вiддiлу УСБУ у 

Вiннuцъкiй областi Остапчука МВ. вiд 22.07.2016 року про закрuття кри.иiналыюго 

провадження№22016020000000009 вiд 03.02.2016 року, та повернув ст.:аргу, без проведення 

судового засiдання, дослiд:жував ,wатерiали 1-:рu.~-tiнального провад:ження. 

3 матерiалiв апеляцiйноi· стшрги вбачасться, що заяв11ик був позбавлений 

мо:жливостi повiдомити в судовому засiдштi про mi докази, що обrрунтовували його скаргу, 
оскiльки слiдчим суддею скарга розглядалася без його участi та без повiдомлення його про 

дату i час розгляду. 

Вiдповiд110 до ви.мог ч. 3 ст. 306 КПК Украiнu, розгляд скарги на piuteющ дil' чи 

бездiяльнiсть пiд час досудового розслiдування здiйснюсться за обов'язковоi" участi особи, 

яка подала скаргу, що слiдчим суддею в дано;wу випадку не зроблетю, чи.н об,11е:же110 та 

порушено законнi права Сарвiри А.! на безпосереднiй судовий захист йога заh·онних прав та 

iнтересiв. 

Доводи апеляцiйноi· скарги захисника - адвоката Киченока А. С в iн.тересах Сарвiри 

А.1. про необrрунтованiсть ухвали слiдчого суддi знайшли свое пiдтверд:ження в судовому 

засiданнi, i наведене в нiй вказуе на те, що слiдчий суддя безпiдставно повернув скаргу, 
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прuЦ11явит ухвалу поза межами судовuх процедур передбачених ст.ст. 318 - 380 КПК 
Украi·ни. 

При таких обставинах, ухвала слiдчого суддi не мо:же бути визнана зт.:онною та 

обrрунтованото, i пiдлягас скасуваннто з повернет1я,w CJ\apгu захиснul\а - адвоl\аmа до 

Вiннuцького мiського суду, зi стадй вuрiшення питат1я про вiд1'риття провад;жеюtя за 

скаргото. 

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 129 Конституцii' Украiнu, одною з основних засад 

судочинства е забезпечення апеляцiйного та касацiйиого ОС1'арJ1Сення рiшення суду, крilн 

випадкiв, встатювлених законом. 

Враховуючи, що скарга зaxucнul(a - адвоката Кичетюка А. С. в iнтересах Сарвiри 

А.1. слiдчим суддею фаЮ'nuчно не була розглянута i рiшеття по цiй скарзi фаюпично не було 
прийнято, апеляцiйний суд позбавлений моJ1сливостi постановитu нове рiшення, ос1<.iлыш 

буде поруиtетю конституцiйне права на апеляцiй11е оскар;жепня рiшення слiдчого суддi в 
майбутньому, з метою дотримання засад судочинства, зазначених у ст. 129 Конституцii' 
Украi·ни, суд апеляцiйноi· iнстанцii' приходить до виснов1'у, що С1'арга заявнu1'а пiдлягас 

розгляду по cymi слiдчи~w суддею суду першоi· iнcmauцii; для цього справу необхiдно 

повернути до Вiнницького мiського суду Вiнницько!· областi. 

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 407 ч. 3, 418, 419,422 КПК Y1'pai"нu, суд, 

Постанови в : 

Апеляцiй11у скаргу iз змiнами захисника - адвоката Кuченока А.С. в iюпересах 

Capвipu А.!. задовольнити. 

Ухвалу слiдчого-суддi Вiттицышго мiського суду Вi1шицькоi· областi вiд 26. 07. 201 7 
р01<у про повернеюtя скарги захuсника - адвоката Кичено1<.а А. С в iнтересах Сарвiри А. I 
на ухвалу слiдчого суддi Вiнницького мiсышго суду Вi11ницько1· областi вiд 26. 07. 2017 року, 

якото скаргу захисника - адвоката Кичетюка А. С в iнтересах Сарвiри А.1. на постанову 

стариюго слiдчого в ОВС слiдчого вiддiлу УСБУ у Вiнницькiй областi Остапчука М.В. вiд 

22.07.2016 року про закриття кримi11ального провадJ1сею-1я №22016020000000009 вiд 

03.02.2016 року, повернуто скарJJснику - С1'асувати. 

Скаргу захисника - адвоката Кuченока А.С в iнтересах Сарвiри А.!. повернутu у 

Вiнницькuй мiський суд Вiнницькоi областi для розгляду по cymi. 

Ухвала оскарJJСенню в касацiйному порядку не пiдлягас. 

Федчук В.В. 

Алеляцiйний Сfд 
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