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Ухвала 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2013 р.Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва МАКАРЧУК 
В.В., при секретарі Харченко О.C., з участю прокурора прокуратури Дніпровського 
району м. Києва Чубарова B.C., скаржника Костіної Т.В., розглянувши у відкритому 
судовому засіданні скаргу Костіної Тетяни Володимирівни на бездіяльність прокурора, 
яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Дніпровського районного суду м. Києва надійшли матеріали скарги 
Костіної Т.В. на бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР.

З наведених скаржником у судовому засіданні доводів та наданих копій документів 
вбачається, що 22 листопада 2013 року адвокат Костіна Т.В. не могла потрапити до свого 
робочого місця у зв’язку з перешкоджанням їй невідомими чоловіками в камуфляжній 
формі, які відмовилися представитись та надати їй посвідчення. На вимогу адвоката 
запросити уповноважену особу, за вказівкою якої її не допускають до свого робочого 
місця, ці особи повідомили, що слідчий зайнятий та проводить обшуки. У зв’язку з 
чиненням перешкод невідомими особами адвокату Костіній Т.В. у вільному доступі до 
свого робочого місця та підготовки до справ, скаржником було викликано черговий наряд 
міліції, якими було складено протокол усної заяви (повідомлення) про злочин за ознаками 
ст. 397 КК України.

Згідно відповіді, надісланої на адресу скаржниці 03 грудня 2013 року, за підписом 
начальника РУ ГУМВС України у м. Києві Чайки В.М., на ім’я прокурора Дніпровського 
району була скерована заява Костіної Т.В. для прийняття рішення про вчинені 
кримінальні правопорушення згідно закону. Станом на 24 грудня 2013 року, у скаржниці 
відсутні дані щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Заслухавши думку скаржниці, яка підтримала скаргу, думку прокурора, який просив 
у задоволенні скарги відмовити, дослідивши матеріали скарги, суд вважає, що скарга 
Костіної Т.В. є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час 
досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 КПК України 
2012 року.

Згідно ч.І ст.ЗОЗ КПК України встановлений вичерпний перелік рішень, дій чи 
бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 
розслідування. Зокрема, відповідно до п.1 ч.І ст.ЗОЗ КПК України на досудовому 
провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у 
невнесенні відомостей про злочин до ЄРДР, а також у нездійсненні інших процесуальних
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дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але 

не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне 
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, 
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести 
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

У судовому засіданні прокурор заперечував щодо задоволення скарги, мотивуючи її 
тим, що безпосередньо до прокуратури Дніпровського району адвокат Костіна Т.В. з 
відповідними заявами не зверталась. Крім того, прокурором не було спростовано в 
судовому засіданні факту невнесення заяви Костіної Т.В. про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР.

Таким чином, розглянувши доводи скарги, суд приходить до висновку, що скаргу 
Костіної Т.В. про зобов’язання прокурора вчинити певну дію слід задовольнити, оскільки 
як було встановлено в судовому засіданні заяву Костіної Т.В. було направлено до 
прокуратури Дніпровського району, проте, в порушення вимог ч.І ст.214 КПК України, 
заява Костіної Т.В. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 397 
КК України, внесена до ЄРДР не була.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 214, 303, 304, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу Костіної Тетяни Володимирівни на бездіяльність прокурора, яка полягає у 
невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР -  задовольнити.

Зобов’язати прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва внести 
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві Костіної Т.В., яка була 
направлена з Дніпровського РУТУ МВЄ України у м. Києві до прокуратури 
Дніпровського району м. Києва 03.12.2013 року про вчинення кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 397 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
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