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ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 13.12.2019 за 
№ 1006087607 станом на 11.11.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:  42332040

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ 
У МІСТІ КИЄВІ, ТУ ДБР У М. КИЄВІ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
42332040

Місцезнаходження юридичної особи:
01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 26

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу:
18.07.2018, 75, ПРО СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ РОЗТАШОВАНОГО У МІСТІ КИЄВІ

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
МАРЧУК РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ - керівник

Номер, дата та час формування витягу:
1006087607, 13.12.2019 10:14:19

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 



проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи 
та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути 
перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит:  від 13.12.2019 за 
№ 1006087484 станом на 13.12.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ:  41760289

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ, ДБР

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41760289

Місцезнаходження юридичної особи:
01008, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 
БУДИНОК 12/2

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу:
відомості відсутні

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
ТРУБА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ - керівник

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні

Номер, дата та час формування витягу:
1006087484, 13.12.2019 10:07:19

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 



знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи 
та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути 
перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.
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Категорія справи № 757/61893/19-к: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Справи в порядку
виконання судових рішень у кримінальних провадженнях; інші.
Надіслано судом: 28.12.2019. Зареєстровано: 29.12.2019. Оприлюднено: 02.01.2020.
Номер судового провадження: 1-кс-54625/19
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42019000000001893

      

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61893/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року суддя Печерського районного суду м. Києва слідчий суддя Печерського
районного суду м. Києва: Григоренко І.В., розглянувши заяву адвоката Чорного Івана Тимофійовича,
який діє в інтересах ОСОБА_1 , про відвід слідчого Другого управління організації досудових
розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Дерези В.О. від здійснення
досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42019000000001893 від 30.08.2019
року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат Чорний Іван Тимофійович, який діє в інтересах ОСОБА_1 , звернувся до слідчого судді з
заявою про відвід слідчого Другого управління організації досудових розслідувань Центрального
апарату Державного бюро розслідувань Дерези В.О. від здійснення досудового розслідування в
межах кримінального провадження № 42019000000001893 від 30.08.2019 року.

Перевіривши матеріали заяви, слідчий суддя вважає, що заява підлягає поверненню, враховуючи
наступне.

Підстави для відводу слідчого визначені у ст. 77 КПК України, згідно якої прокурор, слідчий не має
права брати участь у кримінальному провадженні: 1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним
позивачем, цивільним відповідачем, членом сім`ї або близьким родичем сторони, заявника,
потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; 2) якщо він брав участь у цьому ж
провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст,
представник персоналу органу пробації, перекладач; 3) якщо він особисто, його близькі родичі чи
члени його сім`ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші
обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

Як визначено у п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень
якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або
неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади
кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

З аналізу норм Кримінального процесуального кодексу України слідує, що законодавець у більшості
випадків прямо зазначає, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_633/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#633
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#10
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_80/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#53
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
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кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду
першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового
розслідування.

Так, адвокат Чорний І.Т. заявляє відвід слідчому Другого управління організації досудових
розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Дерезі В.О. від здійснення
досудового розслідування в межах кримінального провадження № 62019000000000264 від 30.08.2019
року.

Отже, органом досудового розслідування в межах кримінального провадження №
42019000000001893 від 05.07.2018 року є Центральний апарат Державного бюро розслідувань, який
знаходиться за адресою: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032, що у Шевченківському районі м.
Києва.

Застосовуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК України, зважаючи на те, що згідно п. 2 ч. 2 ст. 304 КПК
України, яка передбачає, що скарга повертається, якщо, зокрема, скарга не підлягає розгляду в цьому
суді, слідчий суддя дійшов висновку, що заява про відвід слідчого не підлягає розгляду в
Печерському районному суді м. Києва, тому підлягає поверненню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 9, 32, 77, 218 303, 304, Кримінального процесуального
кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Заяву адвоката Чорного Івана Тимофійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , про відвід слідчого
Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро
розслідувань Дерези В.О. від здійснення досудового розслідування в межах кримінального
провадження № 42019000000001893- повернути.

Роз`яснити особі, яка подала скаргу, що повернення скарги не позбавляє права повторного звернення
до слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня отримання її копії
безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя  І. В. Григоренко
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