Інформація про результати діяльності органів прокуратури Чернівецької
області за підсумками роботи у 2017 році

Відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про прокуратуру»
інформую про результати діяльності органів прокуратури Чернівецької області
за підсумками 2017 року та вжиті заходи щодо покращення прокурорськослідчої діяльності, реального усунення порушень законів, поновлення прав
громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої
законом відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди.
Вжитими скоординованими заходами забезпечено один із найнижчих
рівнів злочинності на 10 тисяч населення – 101,6 (у державі 123,4).

Рівень злочинності на 10 тис.
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Упродовж 12 місяців 2017 року в Єдиному реєстрі досудових
розслідувань зареєстровано 14978 кримінальних правопорушень.
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Зареєстровано всього злочинів, у тому числі
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Зменшилась кількість особливо тяжких злочинів на 16,6% (з 163 до 136),
на 40% – умисних тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (з 10 до 6) та
злочинів проти статевої недоторканості особи (з 22 до 13), на 27,3% – розбоїв (з
33 до 24), на 31,3% – крадіжок із квартир (з 316 до 217), на 11,5% – шахрайств
(з 847 до 750), на 43% – злочинів проти довкілля (з 93 до 53), на 27,3% – проти
безпеки виробництва (з 22 до 16), на 27,1% – проти громадського порядку та
моральності (з 214 до 156), на 10,5% – злочинів, вчинених в стані алкогольного
сп’яніння (з 258 до 231), на 6,3% – вчинених неповнолітніми (з 142 до 133).
Всього розслідувано кримінальних правопорушень вчинених
неповнолітніми та особами у стані алкогольного сп'яніння, з
урахуванням облікованих у минулих роках
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Відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у
звітному періоді за закінченими кримінальними провадженнями, один з
найвищих серед інших регіонів (47,5% проти 39,6% по державі), у тому числі
злочинів минулих років (4,3% проти 2,7% у державі).
Здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
органами прокуратури області у минулому році виявлено та внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про 232 кримінальні
правопорушення, які не були обліковані працівниками поліції. До суду
скеровано 25 кримінальних проваджень даної категорії.
Виявлено та внесено до Реєстру відомості про вчинені
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Скасовано 801 незаконну постанову слідчих про закриття кримінальних
проваджень, з яких 19 – направлено на розгляд суду.
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У кримінальних провадженнях дано 3440 письмових вказівок.
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Дано письмових вказівок
ДФС: 17 СБУ: 16

Прокуратура:
84

Поліція: 3323

Слідчими Національної поліції із закінчених розслідуванням
кримінальних проваджень до суду скеровано 2128 проваджень (19,9% проти
14,1% по державі).
Забезпечено найвищий показник у державі скерованих до суду
кримінальних проваджень з угодами про визнання винуватості. Їх частка
складає 9% (191 проваджень) проти 6,5% по державі.
У закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування
збитків на 28,8% (8 млн. 991 тис. грн.). Накладено арешт на суму 14,1 млн. грн.
Установлено збитків (тис. грн.)
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Забезпечено процесуальне керівництво у актуальних кримінальних
провадженнях, розслідуваних правоохоронними органами області.
Наприклад, 27.09.2017 скерований до суду обвинувальний акт за ч.5
ст.191 КК України стосовно директора ПП «Карвацький-Буд» Карвацького В.В.
та начальника виробничо-технічного відділу УКБ Чернівецької ОДА
Галаченка М.І., які зловживаючи службовим становищем під час капітального
ремонту «Лікарні швидкої медичної допомоги в м. Чернівці» внесли завідомо
неправдиві відомості щодо фактичного проведення робіт на об’єкті в розмірі 1
376 144 грн., внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Також 12.12.2017 до суду переданий обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368,
ч. 1 ст. 366 КК України відносно директора Державного архіву Чернівецької
області Жмундуляка Д.Д. за одержання ним 1350 євро неправомірної вигоди,
які він вимагав та одержав від громадянина за виготовлення та видачу
фіктивних архівних довідок.
Слідчими органів Служби безпеки закінчено досудове розслідування у 26
кримінальних провадженнях (або 27,1%, по державі – 13,2%), з яких 21
скеровано до суду з обвинувальним актом.
До прикладу, 04.11.2017 прокуратурою області скеровано до суду
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно
Перебиковецького сільського голови Дроня В.В., директора ПП «Кронос БМ»
Бідулько М.І. та інженера технічного нагляду Вижбовського П.Т., які
зловживаючи службовим становищем внесли до актів виконаних робіт
недостовірні відомості про капітальний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого значення Строїнці–Перебиківці та
заволоділи бюджетними коштами в сумі 816 569 грн.
Крім того, до суду скеровані обвинувальні акти щодо громадянина Боснії
та Герцеговини Мегіча Аднанна за фактом контрабанди зброї, відносно
громадянки Єфімюк І.О. за фактом фінансування тероризму, а також щодо 10
осіб за фактами їхньої участі та сприянні у діяльності терористичної
організації.
Органами Державної фіскальної служби до суду скеровано 33
кримінальні провадження, у тому числі 25 з угодами про визнання винуватості,
що складає 86,2% проти 50,2% по державі. Крім того, забезпечено
відшкодування завданих злочинами збитків на 58,8% , по державі – 26,8%.
Прокурорами упродовж 2017 року виявлено та самостійно
розслідувались 23 кримінальні провадження у сфері ухилення від сплати
податків. З них 6 кримінальних проваджень скеровано до суду для розгляду по
суті (4 – за ч. 1 ст. 212 КК України та 2 – за ч. 2 ст. 212 КК України).
Із скерованих до суду кримінальних проваджень встановлено збитків на
загальну суму 8 млн. 281 тис. грн., з яких відшкодовано 4 млн. 871 тис. грн.,
накладено арешт на майно – 2 млн. 444 тис. грн., заявлено цивільні позови на
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3 млн. 410 тис. грн.
До прикладу, 29.09.2017 прокуратурою області скеровано до суду
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 212 КК України за обвинуваченням
громадянина України Солодухіна С.В., який маючи подвійне громадянство
упродовж 2012-2013 років надавши для здійснення митного контролю паспорт
громадянина Румунії на своє ім’я, ввіз на територію України через МАПП
«Порубне» 46 легкових автомобілів в режимі тимчасового ввезення терміном
до 1 року, які в подальшому за межі митної території України ним не вивезені
та не заявлені в митний режим для вільного використання на території України.
Своїми умисними діями Солодухін С.В. ухилився від сплати митних платежів
на загальну суму 2 млн. 109 тис. грн.
Також, 27.06.2017 прокуратурою області скеровано до суду кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 212 КК України за обвинуваченням головного
бухгалтера ТОВ «Дьолер Буковина» Бондар Т.М., яка здійснюючи закупівлю
яблук у фізичних осіб без наявності довідок форми 3ДФ упродовж 2015-2016
років, навмисно не утримала та не перерахувала до бюджету податок з доходів
фізичних осіб в сумі 1 798 551,7 грн. та військовий збір в сумі 149 583,76 грн., а
також недонарахувала та не сплатила за 2015 рік податок з доходів
нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України в
сумі 375 541 грн., що призвело до ухилення від сплати податків за 2015-2016
роки на загальну суму 2 млн. 323 тис. грн. Завдані державному бюджету збитки
відшкодовані під час досудового розслідування у повному обсязі.
За наслідками судового розгляду Боднар Т.М. визнано винною у
вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та враховуючи
повне відшкодування завданих збитків, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України її
звільнено від відповідальності.
Крім того, зареєстровано 154 кримінальні провадження про злочини,
пов’язані з незаконним обігом підакцизних товарів, з яких до суду скеровано 27. У вказаних кримінальних провадженнях вилучено 2027671 пачок
тютюнових виробів, 128030 літрів спирту, 12102,5 літрів горілчаних виробів в
асортименті. Викрито та припинено діяльність підпільного цеху по
виробництву горілки.
Слідчими прокуратури досудове розслідування закінчено у 165
провадженнях з 385 проваджень, у яких здійснювалося досудове розслідування,
(що складає 42,9% проти 38% по державі). З них скеровано до суду з
обвинувальними актами 24 кримінальні провадження, у тому числі 11 – про
корупційні правопорушення, 7 – у сфері лісокористування, 1 – у сфері
земельних правовідносин, 3 – у сфері протидії обігу наркотиків, 2 – у сфері
правосуддя, 2 – у сфері містобудівної діяльності, 1 – у сфері господарської
діяльності та інші.
У закінчених кримінальних провадженнях відшкодування збитків складає
26,3 % проти 2,4% по державі.
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Наприклад, вироками суду від 06.02.2017 та 20.03.2017 засуджено за ч. 2
ст. 307 КК України працівників органів поліції в області Клима І.І. та Рильчука
С.В. за незаконну діяльність у сфері обігу психотропних речовин - придбання,
зберігання, перевезення та збуту амфетаміну.
Вижницьким районним судом 11.07.2017 засуджений за ч. 1 ст. 368 КК
України головний інспектор будівельного нагляду Управління Державної
архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області Мельничук М.В.,
який одержав неправомірну вигоду за не притягнення правопорушника до
відповідальності.
За результатами судового розгляду 24.07.2017 визнано винним головного
державного ревізора-інспектора відділу перевірок платників податків
управління податкового аудиту ДПІ в м. Чернівці ГУ ДФС України в
Чернівецькій області, та одночасно члена Координаційної ради з питань
запобігання та протидії корупції, забезпечення громадської безпеки при
Чернівецькій міській раді Крикливця О.В. і засуджено за вчинення
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369
КК України та призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі.
Також 25.07.2017 засуджено за ч.2 ст. 369-2 КК України Зеленогайського
сільського голову Лакусту Д.В., який одержав неправомірну вигоду за вплив на
прийняття рішення про надання в довгострокову оренду земельної ділянки
сільськогосподарського призначення площею 8,9 га.
Вироком Садгірського районного суду 31.10.2017 засуджено до 2 років
позбавлення волі інспектора Управління патрульної поліції Стеніна В.В. за ч.1
ст. 368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди в сумі 800
доларів США.
Шевченківським районним судом м. Чернівці 23.11.2017 винесено вирок
у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 369 КК України та визнано
винним адвоката Андруховича В.Й., який підбурював громадян до давання
неправомірної вигоди в сумі 11 200 грн. працівникам суду за прийняття
рішення про повернення вилучених коштів.
Крім того, за злочини в сфері лісокористування вироками судів
засуджено 8 службових осіб лісогосподарських підприємств області за фактами
розкрадання лісодеревини, службового підроблення та службової недбалості.
У сфері протидії організованій злочинності викрито 4 злочинні
угруповання, обвинувальні акти щодо яких скеровано до суду, у тому числі
одне у сфері економіки. Судами розглянуто 3 провадження стосовно 7 осіб. У
всіх випадках підтверджено наявність кваліфікуючої ознаки.
Наприклад, до 3 років позбавлення волі засуджено за ч. 3 ст. 28, ч. 2
ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України колишнього голову Герцаївської районної ради
Чернівецької області та колишнього директора комунального підприємства
«Герцаївське агентство з розвитку інфраструктури та планування території», які
в складі злочинного угрупування організували незаконний видобуток корисних
копалин з русла річки Прут.
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Вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці 07.12.2017 до 6
років позбавлення волі засуджено за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 317 КК
України організатора та учасника злочинної групи, які обладнали в м. Чернівці
нарколабораторію для незаконного виготовлення наркотичних засобів, де
впродовж грудня 2016 – серпня 2017 років виготовляли психотропну речовину
амфетамін, яку в подальшому збували мешканцям міста Чернівці.
У ході реалізації антикорупційного законодавства до суду скеровано 32
кримінальні провадження про корупційні правопорушення стосовно 35 осіб.
Наприклад, 04.11.2017 прокуратурою області скеровано до суду
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України стосовно
Перебиковецького сільського голови Дроня В.В., директора ПП «Кронос БМ»
Бідулько М.І. та інженера технічного нагляду Вижбовського П.Т., які
зловживаючи службовим становищем внесли до актів виконаних робіт
недостовірні відомості про капітальний ремонт автомобільної дороги
загального користування місцевого значення Строїнці–Перебиківці та
заволоділи бюджетними коштами в сумі 816 569 грн.
Також 17.11.2017 прокуратурою області скеровано до суду кримінальне
провадження за ч.3 ст. 368 КК України стосовно начальника філії
«Кіцманського райавтодору» Сердюка В.О., який вимагав та одержав від
приватного підприємця 10 тис. грн. неправомірної вигоди за укладення
договору на проведення руслорегулюючих робіт.
Крім того, у 2017 році розпочато 80 кримінальних проваджень за фактами
декларування недостовірної інформації, з яких 10 за результатами
розслідування скеровані до суду.
Для прикладу, 13.11.2017 скеровано до суду кримінальне провадження за
фактом внесення начальником відділу освіти, молоді та спорту Сокирянської
РДА Рябко Г.І. недостовірних відомостей до електронної декларації за 2016 рік,
які виразились в умисному приховуванні інформації про належну на праві
приватної власності її чоловікові квартиру у місті Чернівці.
За погодженням прокуратури області правоохоронними органами області
складено та направлено до суду 148 протоколів про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією.
Вказані протоколи складені за порушення вимог щодо фінансового
контролю – 83, порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів – 62, порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими
видами діяльності – 2, незаконне використання інформації у зв’язку з
виконанням службових повноважень – 1.
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Складені протоколи за видами правопорушень
за 172-6 КУпАП (порушення вимог
щодо фінансового контролю)

за ст.172-7 КУпАП (порушення
вимог щодо запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів)

21
62
83

за ст.172-4 КУпАП (порушення
обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами
діяльності)
за ст.172-8 КУпАП (незаконне
використання інформації, що
стала відома особі у зв’язку з
виконанням службових
повноважень)

Складені протоколи за суб’єктним складом стосувались: 89 депутатів
місцевих рад, 16 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 13
посадових осіб органів державної влади, 11 посадових осіб органів місцевого
самоврядування, 4 посадових осіб податкової міліції, 3 суддів, 3 посадових осіб
поліції, 3 посадових осіб державної прикордонної служби, 2 посадових осіб
митної служби тощо.
Складені протоколи за суб’єктами правопорушень
посадових осіб органів місцевого
самоврядування
посадових осіб органів державної
влади
депутатів місцевих рад

3 2 12 1 3
3 4

11

16

13

посадових осіб юридичних осіб
публічного права(в.т.ч.
держлісгоспів – 13)
посадових осіб державної
прикордонної служби
посадових осіб податкової міліції

89

посадових осіб Національної поліції
спеціалістів Чернівецького
військкомату
посадової особи органів
прокуратури
посадових осіб митної служби
державного виконавця
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За участі прокурорів судами, із прийняттям остаточного рішення,
розглянуто 133 протоколи, за якими 107 осіб притягнуто до адміністративної
відповідальності у виді штрафу на загальну суму понад 150 тис. грн. (за
аналогічний період 2016 року по області складено 29 протоколів, з яких
розглянуто 29 та адміністративне стягнення застосовано у 29 випадках).
Найбільше осіб притягнуто до відповідальності за правопорушення у
сферах земельних правовідносин та в бюджетній сфері.
Стягнення застосовано до: 76 депутатів місцевих рад; 11 посадових осіб
юридичних осіб публічного права (у тому числі 7 – держлісгоспів, 2 –
навчальних закладів); 8 посадових осіб органів місцевого самоврядування; 6
посадових осіб органів державної виконавчої влади (спеціаліста відділу
статистики та 2 спеціалістів підрозділу управління Держпродспоживслужби в
області, начальника відділу Чернівецької ОДА, головного спеціаліста УДМС в
області, начальника підрозділу УДСНС в області); 2 посадових осіб податкової
міліції (колишні оперуповноважені); 2 спеціалістів Чернівецького
військкомату; 1 посадової особи державної прикордонної служби, 1 спеціаліста
митної служби.
Категорії осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності
депутатів місцевих рад

посадових осіб органів місцевого
самоврядування
6

12 2 1

посадових осіб юридичних осіб
публічного права

11

посадових осіб органів державної
виконавчої влади

8

76

посадових осіб державної
прикордонної служби
посадових осіб податкової
міліції(колишні
оперуповноважені)
спеціалістів Чернівецького
військкомату
спеціаліст митної служби

Наприклад, забезпечено притягнення до відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією, 7 посадових осіб державної лісової
охорони.
Зокрема, постановою Сторожинецького районного суду від 26.01.2017
накладено адміністративне стягнення за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП у виді штрафу у
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розмірі 3400 грн. стосовно старшого майстра лісу Іжівського лісництва ДП
«Сторожинецький лісгосп» Ткачука Г.І., який вчиняв дії в умовах реального
конфлікту інтересів на користь підлеглого працівника – сина Ткачука А.Г., за
фактом табелювання його на роботі.
Постановами Вижницького районного суду від 30.06.2017 та
Новоселицького районного суду від 13.09.2017 за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП
притягнуто до адміністративної відповідальності (у виді штрафу у розмірі 850
грн. в кожному випадку) 4 посадових осіб ДП «Берегометське лісомисливське
господарство» і 2 – ДП «Новоселицьке ДСЛ АПК», якими несвоєчасно подано
електронні декларації за 2016 рік.
Крім того, органами прокуратури області у 2017 році на виконання вимог
ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 41 подання з
вимогами про проведення службових розслідувань, згідно яких 26 з яких
розглянуто та задоволено, 20 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної
відповідальності.
Разом з тим, залишається низка й інших проблемних питань.
На території області на 9,4% збільшилась кількість облікованих
кримінальних правопорушень (з 8424 до 9213).
У структурі злочинності більшу частину становлять правопорушення
проти власності (5345, або 58%). Понад половину злочинів цієї категорії
складають крадіжки (3936, або 73,6%).
Також зросла кількість інших категорій злочинів проти власності.
Зокрема, на 66% збільшилась кількість вимагань (з 6 до 10), на 9,4% – грабежів
(з 92 до 110). У 2 рази (з 230 до 440) збільшилась кількість злочинів, пов’язаних
з привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання
службовим становищем.
Найбільший ріст таких злочинів відбувся на території м.Новодністровськ
(116%), Сторожинецького (71%), Новоселицького (68%), Заставнівського (58%)
та Герцаївського (30%) районів області.
На 4,3% збільшилась кількість злочинів проти безпеки руху та
експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (з 46 до 48). Із 289
осіб потерпілих від таких злочинів, 55 людей загинуло.
На 15,6% в області зросла рецидивна злочинність (з 437 до 505).
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Виявлено осіб, які раніше вчиняли кримінальні
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У минулому році законної сили набрали реабілітуючі судові рішення
щодо 16 осіб. Такі рішення судами ухвалювались у кримінальних
провадженнях Кіцманської місцевої прокуратури (щодо 8 осіб),
Сторожинецької (3), Кельменецької місцевої прокуратури та прокуратури
області (по 2), а також Чернівецької місцевої прокуратури (1).

Реабілітуючі судові рішення
8
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Вижницьке ВП

ГУНП

Сокирянське Глибоцьке ВП
ВП
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Досудове розслідування у вказаних провадженнях здійснювалось:
СВ Вижницького ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій
області – у 7 провадженнях;
-

СУ ГУНП в Чернівецькій області – у 3 провадженнях;

СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області – у 2 провадженнях;
СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області – у 2 провадженнях;
СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області – 1 провадженні;
СВ Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області – 1
провадженні.
З метою захисту інтересів держави органами прокуратури вжито низку
заходів представницького характеру.
У 2017 році органами прокуратури області пред’явлено позовів на суму
44,4 млн. грн., у тому числі з питань земельних відносин – на 24,7 млн. грн.

Сума у справах, за якими судом відкрите провадження з
початку звітного року (тис. грн.)
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З урахуванням минулорічних позовів судами задоволено позовних заяв
прокурорів на суму 52,2 млн. грн.
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Задоволено позовів, заяв, скарг, подань, сума по них
(тис. грн.)
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Забезпечено реальне виконання рішень судів за позовами прокурорів на
суму 18,7 млн. грн.
Сума, на яку реально виконано рішення суду (тис. грн.)
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Реагуючи засобами представницького характеру на порушення
законодавства у сфері земельних відносин, органами прокуратури області
пред’явлено 27 позовних заяв на суму 24,7 млн. грн., судами, з урахуванням
минулорічних, задоволено 25 таких позовів на суму понад 43,7 млн. грн.
Вжитими заходами державі повернуто 112 га земель вартістю понад
12,8 млн. грн.
Наприклад, постановою Львівського Апеляційного Господарського суду
від 17.08.2017 залишено в силі рішення Господарського суду Чернівецької
області від 15.05.2017, задоволено позов прокурора м. Чернівці про звільнення
та повернення ДПДГ «Центральне» земельної ділянки площею 2652 га вартістю
30,3 млн.грн. Буковинській державній сільськогосподарській станції НААН
України. Рішення суду виконане у січні 2018 року.
Також, рішенням Заставнівського районного суду від 22.08.2017
задоволено позовну заяву Кіцманської місцевої прокуратури, пред’явлену в
інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру області до Кадубовецької
сільської ради та Козмач В.В., Козмач В.Ю. про повернення земельних ділянок
площею 3,3050 га вартістю 760,1 тис.грн. із незаконного користування.
Під час реалізації представницьких повноважень прокурорами до суду
внесено 1 скаргу на дії органів Державної виконавчої служби та 50 скарг у
порядку відомчого контролю керівництву служби, які на даний час розглянуті
та задоволені. Розпочато 9 кримінальних проваджень.
На усунення наслідків неналежної охорони лісу уповноваженими
державою лісогосподарськими підприємствами, прокуратурою області
пред’явлено 13 позовів на 1,95 млн. грн. з питань відшкодування збитків,
завданих державі незаконною рубкою лісу на території підприємств, що не
забезпечили належну охорону лісових масивів.
Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від
05.07.2017 задоволено позов керівника Кельменецької місцевої прокуратури та
скасовано рішення Новодністровської міської ради № 368 від 24.11.2016, яким
усупереч вимог ст. 134 Земельного кодексу України, ТОВ «Едельвейс» надано
в оренду земельну ділянку площею 0,6785 га у лісопарковій зоні
м. Новодністровськ.
З питань державної і комунальної власності задоволено 17 позовів на
суму 33,5 млн. грн. На розгляді судів перебуває ще 11 таких позовів на суму
22,7 млн. грн.
Так, 08.11.2017 Кіцманською місцевою прокуратурою пред’явлено позов
до Господарського суду області в інтересах держави в особі Фонду Державного
майна України до ПАТ лікувально–оздоровчих закладів профспілок України
«Укрпрофоздоровниця» та Чернівецької обласної ради профспілок про
визнання права власності за Фондом Держмайна України на будівлю спального
корпусу з їдальнею та госпчастиною пансіонату з лікування матері та дитини
«Зелені пагорби», що розташований у с. Виженка, Вижницького району.
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Експертна ринкова вартість 3 948 706 грн.
Господарським судом області 11.12.2017 задоволено позовну заяву
Чернівецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької
міської ради до ТОВ «Продтранс» про стягнення заборгованості по орендній
платі за землю на суму 599 тис. грн.
За результатами опрацювання повноти виконання замовниками
будівництва обов’язку зі сплати пайових внесків у розвиток інфраструктури
населених пунктів, пред’явлено 7 позовних заяв про стягнення до місцевих
бюджетів понад 5,7 млн. грн.
Упродовж 2017 року органами прокуратури пред’явлено 6 позовів на
суму понад 2 млн. грн. щодо визнання договорів про державні закупівлі
недійсними. Задоволено 4 позови на суму понад 1 млн. грн.
Крім того, за наслідками проведеного моніторингу виявлено 23 незаконні
судові рішення про визнання права власності на збудовані об’єкти, які
оскаржені в апеляційному порядку. Зазначеними рішеннями були узаконено 6
житлових будівель, в тому числі багатоквартирні будинки, загальною площею
1900 м2 та 17 нежитлових об’єктів (автомийки, кафе, склади, магазини,
пилорами, СТО тощо) загальною площею понад 4 тис. м2.
Судами області задоволено 38 позовів на суму 1,4 млн. грн. з питань
відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.
На захист інтересів держави у сфері охорони дитинства заявлено
позовних заяв на суму понад 3,1 млн. грн., з яких судами на даний час
задоволено 15 позовів на суму 2,3 млн. грн. У зв’язку з добровільним
виконанням судами закриті провадження на суму 465 тис. грн.
До прикладу, 27.06.2017 за позовом Сторожинецької місцевої
прокуратури Тереблеченській загальноосвітній школі № 1 Глибоцького району
повернуто нежитлове приміщення вартістю 112 тис. грн., незаконно надане
приватному підприємцю для здійснення господарської діяльності, не пов’язаної
з навчально-виховним процесом.
Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 16.08.2017
задоволено позов прокуратури Чернівецької області в інтересах держави в особі
Західного офісу Держаудитслужби до відділу освіти, молоді та спорту
Герцаївської РДА, фізичної особи-підприємця Петрару Г.Ф. про визнання
недійсним договору про закупівлю за державні кошти товарів – продуктів
харчування на суму 775,5 тис. грн. без передбаченої Законом України «Про
державні закупівлі» процедури.
Також Господарським судом Чернівецької області від 26.10.2017
задоволено позов Чернівецької місцевої прокуратури в інтересах держави в
особі Західного офісу Держаудитслужби до виконавчого комітету Чернівецької
міської ради, Управління освіти Чернівецької міської ради та Пансіонату з
лікування матері і дитини «Зелені пагорби» про визнання недійсними,
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проведеної із порушенням законодавства, результатів державної закупівлі на
суму 1,3 млн. грн.
Виходячи з конституційних повноважень, органами прокуратури
постійно вживаються заходи до посилення їх впливу на стан законності у
кримінальному судочинстві.
За участі прокурорів судами розглянуто 2310 кримінальних проваджень,
у тому числі з постановленням вироку – 1448.

Підтримано обвинувачення у провадженнях з
постановленням вироків
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Забезпечено участь у розгляді 303 проваджень судом апеляційної
інстанції.
Прокурорами на незаконні судові рішення упродовж минулого періоду
подано 98 апеляційних скарг (проти 71 за 2016 рік).
Судом
апеляційної
інстанції
задоволено
апеляційні
скарги
прокурорів стосовно 60 осіб, інших учасників – 31 (з них 22 з пом’якшенням
покарання).
Відсоток задоволених документів прокурорського реагування на
незаконні вироки судів першої інстанції складає 85,7 % (по державі 78%).
Рівень апеляційного реагування прокурорів у минулому році збільшився до
87% (проти 85% за аналогічний період 2016 року).
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Якість апеляційного реагування прокурорів на вироки у
кримінальних провадженнях
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За апеляціями інших учасників

За апеляціями прокурорів

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і
кримінальних справ задоволено 11 касаційних скарг прокурорів та 8 касаційних
скарг інших учасників. З урахуванням задоволених касаційних скарг по КПК
України 1960 року рівень касаційної практики складає 58%.
Якість касаційного реагування прокурорів на судові
рішення у кримінальних провадженнях
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Працівниками органів прокуратури в ході здійснення нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян проведено ряд перевірок
та внесено 190 документів прокурорського реагування з вимогою усунення
порушень закону. За результатами їх розгляду до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 143 службові особи. За ініціативою прокурора
звільнено 2 незаконно утримуваних осіб.
Не допущено фактів катування чи нелюдського поводження із
затриманими та взятими під варту особами, а також порушень прав ув’язнених
чи засуджених.
Водночас, в області з 22 кімнат для затриманих територіальних
підрозділів поліції функціонує лише 8, які відповідають встановленим
міжнародними актами та національним законодавством вимогам.
Прокуратурою Чернівецької області забезпечено виконання запитів 15
держав про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях.
Найбільше з Угорщини (42), Польщі (12).
Українські органи досудового слідства та суди зверталися із запитами
про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях до
компетентних установ 8 іноземних держав (Словацька Республіка, Королівство
Іспанія, Республік Азербайджан, Італія, Польща, Румунія, Білорусь, Молдова).
На території області встановлено 14 осіб, які розшукувались іноземними
країнами за вчинення на їх території кримінально-караних діянь.
Питання розгляду звернень та особистого прийому є одним з важливих
напрямів діяльності органів прокуратури і постійно перебуває на контролі у
керівництва прокуратури області. Налагоджено взаємодію з громадськістю
краю.
Упродовж 2017 року органами прокуратури вирішено 2789 звернень
громадян, з яких задоволено 80. Працівниками прокуратури області прийнято
на особистому прийомі 719 громадян, у тому числі прокурором області – 197.
Організовані щомісячні виїзні прийоми громадян керівництвом прокуратури
області.
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» розглянуто 59 інформаційних запитів.
Реалізовуючи принцип гласності, з метою запобігання злочинності,
формування у суспільстві авторитету органів прокуратури, прокурорами
систематично висвітлюються у засобах масової інформації результати
діяльності. Здійснено 1990 виступів, на веб-сайті Генеральної прокуратури
України у рубриці «Регіональні новини» розміщено 70 матеріалів про
результати діяльності прокуратури області на основних напрямах.
Робота органів прокуратури області щодо координації діяльності
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правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, забезпечення належного
нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання державного
обвинувачення та представництва інтересів держави в судах продовжується.

З повагою
Прокурор Чернівецької області
старший радник юстиції

О. Соболь

