
ПЕЧЕРСЬКИИ РАИОННИИ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 757/1792/20-г

Примірник № ьі.

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секрета; 
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до ре , 
та документів, -

захопивша.
за принци-і;.
СВОЇ ДІЇ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Подоляк А.О., зверях ы. 

слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до рече;- 
документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальнике відділу контролю за негласно 
діяльністю управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та 
транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням 
органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офіс;, 
Генерального прокурора Зузак С.О.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим 
управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100000001206 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Установлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, 
ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства 
національної належності, прагнучи зробити свої погляди об’єктом уваги громадськості, вчиняючи 
привернути увагу громадськості до певних політичних переконань, перебуваючи на території проведення АТО, з чиї 
волонтерів та осіб, які пройшли військову підготовку у складі добровольчих батальйонів та мають навики поводжень 
вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами, вирішив створити організовану групу, щоб у її складі вчи 
вбивство журналіста та радіоведучого Шеремета Павла Григоровича, який проживав в будинку, розташовано?:’ 
Києві по вул. І. Франка, 12.

Втілюючи в дію свій злочинний задум, Антоненко А.С. для вчинення в складі організованої групи сн 
злочинних дій підшукав та залучив мешканку м. Київ Кузьменко Юлію Леонідівну, 05.11.1979 року народжені 
військовослужбовця за контрактом Дугарь Яну Сергіївну, 22.11.1993 року народження, та невстановлених досудо..- 
розслідуванням осіб, які мали аналогічні з ним погляди та наміри, щоб привернути увагу суспільства де 
націонал-радикальних ідей, які, на їх думку, зможуть змінити життя суспільства.

В результаті Антоненко А.С. вчинив ряд дій щодо утворення організованої групи шляхом підшукання 
співучасників, їх об’єднання для підготовки та вчинення вбивства Шеремета П.Г., підбурювання до злочинної 
діяльності, розподілу ролей, постановки завдань. Залучені до участі в організованій групі Кузьменко Ю.Л., Дугарь Я.С. 
та невстановлені досудовим розслідуванням особи були об’єднані єдиним планом дій, визначеним Антоненком А.С., і 
вся їхня спільна діяльність була спрямована на його реалізацію - готування та вчинення вбивства Шеремета П.Г.

Вчиненню злочину передувала ретельна тривала підготовка, під час якої членами вказаної організованої груш 
проводились розвідувальні заходи, які полягали у візуальному спостереженні за Шереметою П.Г., зборі інформації про 
нього. .

Крім того, учасниками організованої групи у невстановлених осіб за не встановлених у ході досудово. 
розслідування обставин незаконно придбано електродетонатор ЕДП-р, вибухову речовину «гексоген», враже < ■ 
елементи протипіхотної міни МОН-50, а саме циліндрики.

Діючи в складі організованої групи Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Д. та Дугарь Я.С. та невстановлені дош • 
розслідуванням особи розробили план дій кожного з її членів з метою вбивства Шеремета П.Г.

Так, відповідно розподілених ролей Антоненко А.С. з невстановленими досудовим розслідуванням осе,. 
використовуючи електродетонатор ЕДП-р, вибухову речовину «гексоген», вражаючі елементи протипіхотної н ■. 
М< 01-50, а саме циліндрики, неодимові магніти та радіокерований механізм, виготовили саморобний вибуховий 
пристрій для подальшого встановлення під автомобіль Subaru XV, н.з. АА1273ЕЕ, та проведення вибуху, коли 
11 k’j іемета П.Г. буде знаходитись у ньому. .

Своїми спільними та узгодженими діями Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л., Дугарь Я.С. та невстановлені 
д<н удовим розслідуванням особи, які діяли у складі організованої групи, шляхом здійснення вибуху вибухового 
нрпі і рою, прикріпленого до днища кузова автомобіля, вбили Шеремета П.Г., який перебував в ньому.

12.12.2019 повідомлено про підозру Антоненко Андрія Сергійовича, 02.10.1971 року народження, Кузьменко 
ІІНііні Леонідівну, 05.11.1979 року народження, Дугарь Яну Сергіївну, 22.11.1993 року народження. Крім того, н,
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причетність до вчинення вказаного злочину також перевіряється подружжя Грищенко Інна Петрівна, 05.01.1^7^роФу' 
народження та Грищенко Владислав Іванович, 04.03.1978 року народження. І

Виходячи з вищевикладеного, досудове слідство доходить висновку про те, що отримання інформації, що- 
зберігається у хмарному сховищі даних ICloud, яке використовувала Кузьменко Ю.Л. з належних їй мобільних 
телефонів IPhone має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти та 
об’єктивності досудового розслідування,зокрема підтвердження або спростування причетності осіб, які вчинили 
вказане кримінальне правопорушення та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні. У зв’язку з 
цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з метою отримання інформації в 
електронному вигляді, що зберігається у хмарному сховищі даних ICloud, яке використовувала Кузьменко Ю.Л та з 
мобільних телефонів IPhone з ІМЕІ — 357.292.091.399.552, ІМЕІ - 357.292.091.256.539 (Apple iPhone X), та з ІМЕІ 
354.406.061.383.692 (Apple iPhone 6) саме: фото та відеоматеріали, список контактів, календарів, нагадувань, заміток, 
повідомлень з всіх наявних месенджерів, документи, записи телефонних розмов, диктофонні аудіозаписи, відомості з 
додатку «FindMylPhone», дані щодо геопозиції, відомості щодо банківських карток, прив’язаних до ApplelD, відомості 
щодо додатків, завантажених з AppStore, матеріалів, завантажених в iTunesStore, у разі, якщо обліковий запис ApplelD 
було синхронізовано з хмарним сховищем даних ICloud (відомості з всіх наявних резервних копій), інформація щодо 
якого зберігається на серверах у володінні корпорації Appleinc. у м. Купертіно, штат Каліфорнія, США.

В заяві поданій до суду слідчий слідчої групи ГСУ НП України просив розглянути клопотання у його відсутність, 
вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою 
технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до 
нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні 
слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст, ст. 161, 162 КПК України, приходжу 
до висновку про наявність підстав для падання доступу до запитуваних стороною кримінального провад; 
документів, фактичні даній яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванні 
в кримінальному провадженні.

Па підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 
561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління І Іаціональпої поліції України Подоляка А.О, 
про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Бирку Василю Анатолійовичу, слідчим слідчої груші 
Головного слідчого управління Національної поліції України, спеціалістам, експертам та/або працівникам 
компетентних органів Сполучених Штатів Америки, права тимчасового доступу до речей і документів шляхом 
подолання системи логічного захисту, а саме до інформації, яка знаходиться на мобільних телефонах IPhone з ІМЕІ 
357.292.091.399.552, ІМЕІ - 357.292.091.256.539 (Apple iPhone X), та з
ІМЕІ 354.406.061.383.692 (Apple iPhone 6), якими користувалась Кузьменко Ю.Л, а також до інформації в електронному 
вигляді, що зберігається у хмарному сховищі даних ICloud, а саме: фото та відеоматеріали, список контактів, 
календарів, нагадувань, заміток, повідомлень з всіх наявних месенджерів, документи, записи телефонних розмов, 
диктофонні аудіозаписи, відомості з додатку «FindMylPhone», дані щодо геопозиції, відомості щодо банківських 
карток, прив’язаних до ApplelD,відомості щодо додатків, завантажених з AppStore, матеріалів, завантаження^ 
iTunesStore, у разі, якщо обліковий запис ApplelD було синхронізовано з хмарним сховищем даних ICloud (відомостей 
всіх наявних резервних копій), інформація щодо якого зберігається на серверах у володінні корпорації Appleinc. у м. 
Купертіно, штат Каліфорнія, США.

Визначити строк дії ухвали трпва пісно один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим 
•■■(ідею. J 'j J '.у ' 7^.

У разі невиконання ухвали про’тимчасовий доступ-до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням 
• юрони кримінального провадження, якііі иадапб-право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право 
постановити ухвалу про дозвіл па происленші обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та 
вилучення зазначених речей і докумсМв ................................

Ухвала оскарженню не підлягає®#

Слідчий суддя В.А. Писанець

Примірник № 1 зиаходиі вся в клопотання № 757/1792/20-к.
Примірник № 2 наданий слідчо^'Подоляку А.О

Слідчий суддя В.А. Писанець

Печорський районний суд 
міста Киева 
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Леонід Маслов
А це тимчасовий доступ до документів компанії Apple

Леонід Маслов
Це не тимчасовий доступ, а НСРД ст. 264 КПК. Зняття інформації з електронних інформаційних систем БЕЗ ВІДОМА ВЛАСНИКА


	Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва №757/1792/20-к від 21.01.2020



