
УХВАЛА 

IМЕНЕМ УКР АiНИ 

24 липня 2017 року Святошинський районний суд м. Киева в складi: 

головуючого слiдчого суддi - Шум Л.М., 

при секретарi - Прокопенко Н.М., 

пр. № 1-кс/759/1356/17 
ун. № 759/16161/16-к 

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Киевi скаргу адвоката Киченока А.С., який дiе в 
iнтересах Колотухiна М.В. про зобов'язання слiдчоrо зняти арешт з майна у кримiнальнiй справi №58-

0091, за ознаками кримiнальноrо правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра"iни (в редакцi"i 
1960 року), -

встановив: 

Адвокат Киченок А.С., який дiе в iнтересах Колотухiна М.В. звернувся до суду зi скаргою про 

зобов'язання слiдчого Святошинсъкого УП ГУНП в м. Киевi зняти арешт з квартири по вул. Зодчих, 18 
В, кв. 47, посилаючись на те, що в провадженнi Святошинського УП ГУНП в м. Киевi перебувае 

кримiналъна справа №58-0091, в межах яко"i постановою слiдчоrо вiд 29.07.2002 р. на майно 
обвинуваченого Колотухiна М.В. накладено арешт. 26.08.2016 р. адвокатом направлялося клопотання 
про зняття арешту з нерухомого майна, вiдповiдь на яке досi не отримана, з урахуванням того, що 

ухвалою Апеляцiйного суду м. Киева вiд 25.10.2016 р. nрийнято рiшення про зобов'язаиня слiдчого 

Святошинського УП ГУ НП ум. Киевi, в провадженнi якоrо перебувае кримiнальна справа №58-0091 
розrлянути клопотання захисника Киченок А.С. вiд 26.08.2016 р. у вiдповiдностi до ст. 220 КПК 
Украi'ни. 

Адвокат заявника в судовому засiданнi пiдтримав вимоги заяви, посилаючись на обставини, 
викладенi в заявi. 

Представник слiдчого вiддiлу до суду не з'явився, матерiали за заявою адвоката не надав, вимоги 

суду не виконав. 

Суд, заслухавши пояснения адвоката, дослiдивши матерiали скарги, приходить до висновку, що 
скарга пiдлягае задоволенню на пiдставi наступного. 

Встановлено, що в провадженнi Святошинського УП ГУ НП в м. киевi перебувае кримiнальне 

провадження №58-0091, в межах якого постановою слiдчого вiд 29.07.2002 р. на майно обвинуваченого 
Колотухiна М.В. (трикiмнатна квартира) по вул. Зодчих, 18 В, кв. 47 в м. Киевi, накладено арешт. 

Постановою суду вiд 24.12.2003 р. вказана справа направлена до прокуратурн Святошинського 
району м. Киева для додаткового розслiдування, станом на 04. 11.2016 р. до суду не поверталась (а.с. 14). 

Ки"iвською мiсцевою прокуратурою №8 повiдомлено адвоката про втрату частини томiв 

кримiнально"i справи №58-0091, вживаються заходи для вiдшукування ycix томiв справи (а.с. 12,13). 
У хвалою Апеляцiйного суду м. Киева вiд 25 .1О.2016 р., зобов' язано слiдчого Святошинського УП 

ГУ НП в м. Киевi, в провадженнi якого перебувае кримiнальна справа, розглянути клопотання захисника 

Киченок А.С. вiд 26.08.2016 р. щодо знятrя арешту з квартири (а.с. 9-1 О). 
Вiдомостi про наявнiсть арешту на майно вiдображенi у витязi з €диного реестру заборон 

вiдчуження об'ектiв нерухомого майна вiд 03.12.2012 р. (а.с. 6). 
Пунктом 10 Перехiдних положень КПК 2012 р. визначено, що кримiнальнi справи, якl на день 

набрання чинностi цим Кодексом не направленi до суду з обвинувальним висновком, постановою про 

застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру, постановою про направления 

справи до суду для вирiшення питання про звiльнею1я особи вiд кримiнально'i вiдnовiдальностi, 
розслiдуються, надсилаються до суду та розглядаються судами першо"i, апеляцiйно'i, касацiйно'i iнстанцiй 

i Верховним Судом Укра"iни згiдно з положениями цього Кодексу. Розслiдування кримiнальних справ, 
передбачених пунктом 11 цього роздiлу, у разi повернення таких кримiнальних справ судом прокурору 

для проведения додаткового розслiдування проводиться у порядку, передбаченому цим Кодексом (п. 11 
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Перехiдних положень КПК 2012 р.). 
Вiдповiдно доп. 1 постанови Пленуму Вищоrо Спецiалiзованоrо Суду УкраУни з розrляду цивiльних 

i кримiнальних справ вiд 03.06.2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з 
майна» за наявностi кримiнальноrо провадження власник чи iнший володiлець майна може звернутися 

до суду за захистом своrо порушеноrо, невизнаноrо чи оспорюваного права власностi у заrальному 

порядку. Пiсля пiдтвердження цьоrо права зазначена особа, як i титульний власник майна, у тому числi 
й особа, яка не е учасником кримiнальноrо провадження, мае право на звернення з клопотанням про 

скасування арешту та вирiшення iнших питань, якi безпосередньо стосуються iY прав, обов'язкiв чи 
законних iнтересiв, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримiнальноrо процесуальноrо кодексу 
УкраУни (далi- КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок. 

Частиною 1 ст. 174 КПК УкраУни зазначено, що Пiдозрюваний, обвинувачений, i·x захисник, 
законний представник, iнший власник або володiлець майна, представник юридичноУ особи, щодо яко! 

здiйснюеться провадження, якi не були присутнi при розrлядi питания про арешт майна, мають право 

заявити клопотання про скасування арешту майна повнiстю або частково. Таке клопотання пiд час 
досудовоrо розслiдування розrлядаеться слiдчим суддею, а пiд час судового провадження - судом. 

Як встановлено в судовому засiданнi, ухвалою Апеляцiйного суду м. Киева вiд 25.10.2016 р. 

зобов'язано слiдчоrо розrлянути клопотання захисника про зняття арешту з квартири, проте, вказана 
вимоrа останнiм виконана не була. За таких обставин, враховуючи наведенi приписи процесуальноrо 

закону, необхiдно зобов'язати слiдчого або iншу уповноважену особу Святошинського УП ГУ НП в м. 

Киевi зняти арешт з квартири. 

Враховуючи наведене та оцiнюючи зiбранi по справi докази, суд приходить до висновку, що 

скарrа пiдлягае задоволенню. 

Керуючись ст.ст. 22, 131, 132, 174 КПК Укра'iни" суд, -

Ухвалив: 

Скарrу Киченока А.С., який дiе в iнтересах Колотухiна М.В. про зобов 'язання слiдчого зняти 

арешт з майна у кримiнальнiй справi №58-0091, за ознаками кримiнального правопорушення, 

передбаченоrо ч. 3 ст. 212 КК Укра'iни (в редакцi'i 1960 року}-задовольнити. 
Зобов'язати слiдчоrо СВ Святошинського управлiння полiцil ГУ НацiональноУ noлiцi"i в м. Киевi, 

в провадженнi якоrо перебувають матерiали кримiнальноl справи №58-0091, за ознаками кримiнального 

правопорушення, передбаченоrо ч. 3 ст. 212 КК УкраУни (в редакцiУ 1960 року) або iншу уповноважену 
особу зняти аре шт з нерухомого майна - трикiмнатно·i квартир и по вул. Зодчих, 18 В, кв. 4 7, накладений 
постановою слiдчоrо вiд 29.07.2002 р. у кримiнальнiй справi №58-0091. 

Ухвала слiдчоrо суддi оскарженню не пiдляrае. 

Слiдчий суддя: ШумЛ.М. 
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