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Категорія справи № 161/986/17: Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України;
Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 24.01.2017. Зареєстровано: 25.01.2017. Оприлюднено: 27.01.2017.
Дата набрання законної сили: 24.01.2017

Справа № 161/986/17
Провадження № 1кс/161/543/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи
24 січня 2017 року

м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д.,
при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,
розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюка А.А. про
проведення огляду складського приміщення, що знаходиться за адресою: Волинська область, м.
Ківерці, вул. Грушевського, 27, право власності на який зареєстровано за Ківерцівською міською
радою та перебуває в користуванні БФ "Західний вітер",
за участю прокурора Сушика Ю.В.,
слідчого Демидюка А.А.,
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області
знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 12017030010000137 від 11 січня 2017 року, за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що у продовж 2016 року зазначеним БФ "Західний
вітер" ввезено на територію України 15 вантажів з гуманітарною допомогою, які оглянуті
працівниками митної служби та зберігаються на території митного складу за адресою: м. Ківерці,
вул. Грушевського, 27.
Згідно положень Порядку митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затвердженого
Постановою КМУ від 22 березня 2000 року № 544, гуманітарний товар пропускається через митний
кордон України у першочерговому порядку без обов'язкового попереднього митного декларування та
без надання забезпечення сплати митних платежів, за умови наявності його отримувача у Єдиному
реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Митне оформлення гуманітарного товару здійснюється
митницею за місцезнаходженням його отримувача тільки після проведення відповідного санітарного,
ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю. До отримання
відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний товар передається на тимчасове
зберігання під митним контролем отримувачу гуманітарної допомоги.
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В ході досудового розслідування, 12 січня 2017 року, працівниками УЗЕ у Волинській області в ході
виконання доручення встановлено, що товар, який був ввезений БФ "Західний вітер" та територію
України під виглядом гуманітарної допомоги  реалізований невстановленим фізичним і юридичним
особам та списаний по фіктивним звітним документах, хоча фактично повинен зберігатися за вище
вказаною адресою до моменту прийняття Міністерством соціальної політики України рішення про
визнання ввезеного товару гуманітарною допомогою, що в свою чергу звільняє вище вказаного
суб'єкта господарської діяльності від оподаткування та сплати відповідних митних та інших зборів 
доходів до Державного бюджету України.
Допитаний під час досудового розслідування з даного приводу в якості свідка ОСОБА_2 повідомив,
що йому відомо про незаконну діяльність БФ "Західний вітер", яка полягає у ввезені на територію
України нового товару під виглядом гуманітарної допомоги та про реалізацію її в порушення чинного
законодавства.
Таким чином, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники
митниці спільно з службовими особами БФ "Західний вітер", з метою власного збагачення, діють
умисно та в порушення чинного законодавства України при ввезені на територію України вантажу,
під виглядом гуманітарної допомоги.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,
зокрема його огляду та встановлення відповідності наявного в ньому вантажу митним деклараціям
(зважування, перерахунку), по яких був ввезений БФ "Західний вітер" на територію України, слідчий
звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому
та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання
підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч.1 ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів
проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального
правопорушення.
Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для
надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому слідчому СВ
Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюку А.А., слід надати дозвіл на огляд складського
приміщення, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ківерці, вул. Грушевського, 27, право
власності на який зареєстровано за Ківерцівською міською радою та перебуває в користуванні БФ
"Західний вітер".
На підставі викладеного, керуючись ст. 237 КПК України, слідчий суддя, 
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Демидюку А.А. на проведення
огляду складського приміщення, що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ківерці, вул.
Грушевського, 27, право власності на який зареєстровано за Ківерцівською міською радою та
перебуває в користуванні БФ "Західний вітер", з метою виявлення та фіксації відомостей щодо
обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення відповідності наявного в ньому
вантажу митним деклараціям (зважування, перерахунку), по яких був ввезений БФ "Західний вітер"
на територію України.
Огляд провести до 03 лютого 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого
провадження у суді.
Слідчий суддя:/підпис/
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Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64235467

Я.Д. Артиш
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