
Інформація про результати діяльності органів прокуратури Чернівецької 

області за підсумками роботи у 2019 році 

Органами прокуратури Чернівецької області упродовж 2019 року 

вживалися заходи щодо покращення прокурорської 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 – 80,9 (по державі – 105,7).  

 

За 12 місяців 2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

зареєстровано 12 305 кримінальних правопорушень. 
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Торік на 5,5% зменшилась кількість облікованих кримінальних 

правопорушень, у тому числі особливо тяжких (на 30,9%) та тяжких (на 5%) 

злочинів. На 9,1 % зменшилась кількість злочинів проти власності, у тому числі 

крадіжок на 30,1%, шахрайств на 20,7% та грабежів на 10,8%. Відбулось 

зменшення на 9,1% кількості злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Зменшилась кількість осіб, які вчинили злочини в стані алкогольного сп’яніння 

(на 8,9%) та кількість злочинів, скоєних особами, які раніше їх вчиняли (на 

15,7%). 

Водночас, на 20,4% більше викрито злочинів у сфері господарської 

діяльності, на 14,1% – проти довкілля. На 15 % більше викрито злочинів на 

напрямі протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин та їх аналогів, у тому числі з метою збуту – на 20,6 %. 

Відсоток розкриття кримінальних правопорушень, облікованих у 

звітному періоді за закінченими кримінальними провадженнями, залишається 

одним з найвищих серед інших регіонів (48,5% проти 43,2% у державі). 

Суттєве зниження рівня злочинності відбулося на території області за 

виключенням Заставнівського, Сторожинецького районів та  

м. Новодністровськ. 

 Здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

органами прокуратури області виявлено та внесено до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань дані про 285 кримінальних правопорушень, які не були 

обліковані працівниками поліції. До суду скеровано 29 кримінальних 

проваджень даної категорії.  
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Скасовано 752 незаконні постанови слідчих про закриття кримінальних 

проваджень. У кримінальних провадженнях дано 3 391 письмову вказівку.  

Забезпечено належне процесуальне керівництво у розслідуваних 

слідчими Національної поліції в області кримінальних проваджень. До суду 

скеровано 2 220 проваджень. З угодами про визнання винуватості – скеровано 

177 обвинувальних актів.  

У закінчених кримінальних провадженнях забезпечено відшкодування 

збитків на 41,4% (11 млн 905 тис грн). Накладено арешт на суму 13,2 млн грн. 

Забезпечено процесуальне керівництво в актуальних кримінальних 

провадженнях, розслідуваних органами поліції в області.  

Наприклад, 28.03.2019 до суду скеровано обвинувальний акт у 

кримінальному проваджені за ч. 2 ст. 364,  ч. 2 ст. 366 КК України стосовно 

провідного інженера якості, технічного  контролю та нових технологій Служби 

автомобільних доріг у Чернівецькій області, який упродовж вересня-листопада 

2016 року, під час здійснення технічного нагляду за виконанням підрядних 

робіт з поточного ремонту автодороги загального користування державного 

значення Чернівці – Заставна, зловживаючи службовим становищем, підписав 

завідомо підроблені документи, внаслідок чого ТОВ «ПБС» було незаконно 

перераховано 668 766 грн бюджетних коштів. 

Також, 29.08.2019 до суду скеровано кримінальне провадження за ч. 2  

ст. 364, ч. 1 ст. 210 та ч. 1 ст. 366 КК України стосовно колишнього начальника 

управління освіти Хотинської РДА, який при закупівлі шкільних автобусів, 

використовуючи службове становище, підписав акт приймання-передавання, до 

якого вніс неправдиві відомості про те, що поставлені автобуси відповідають 

вимогам Покупця, а також підписав платіжне доручення, відповідно до якого 

управлінням освіти Хотинської РДА було перераховано приватному 

підприємцю бюджетні кошти в сумі 1 847 000 грн. 

Разом з тим, 27.11.2019 прокуратурою області до Господарського суду 
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Чернівецької області пред’явлено позов в інтересах держави в особі Західного 

офісу Державної аудиторської служби України до відділу освіти Хотинської 

РДА та приватного підприємця про визнання недійними результатів відкритих 

торгів, договору про закупівлю товарів та повернення до бюджету вказаних 

коштів. 

Окрім того, 19.09.2019 прокуратурою області скеровано до суду 

обвинувальний акт за ч.2 ст. 267 КК України відносно директора підприємства 

«Торговий дім «Карпатський», який через неналежне виконання своїх 

службових обов’язків допустив постачання до садочків міста Чернівці 

неякісних продуктів харчування, внаслідок чого управлінню освіти 

Чернівецької міської ради спричинено збитків на суму понад 1,5 млн грн. У 

ході досудового розслідування стосовно директора підприємства – 

постачальника товару обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з 

метою забезпечення відшкодування спричинених збитків накладено арешт на 

належне йому майно. 

Вироком суду від 27.09.2019 у кримінальному провадженні за  

ч. 1 ст. 197-1 КК України притягнуто до кримінальної відповідальності 

громадянина Р., який з жовтня 2017 по березень 2019 років самовільно без 

отримання відповідного дозволу органів державної влади чи місцевого 

самоврядування зайняв земельну ділянку водного фонду площею майже 54,9 га 

в адміністративних межах Олексіївської сільської ради Сокирянського району 

для її подальшого використання шляхом зариблення водного дзеркала 

земельної ділянки, спричинивши своїми протиправними діями державі значної 

шкоди в розмірі понад 96 тис грн. 

Також судом у 2 кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 197-1 та за  

ч.1 ст. 358 КК України визнано винними мешканця Сокирянського району та 

директора ТзОВ «Люд-вік Агро» за фактами самовільного зайняття особливо 

цінних земель загальною площею 8,5 га та 2,7 га земель сільськогосподарського 

призначення вартістю відповідно 262 та 76 тис грн. 

Крім того, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво 

у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 КК України стосовно завідувача 

сектору обласної філії АТ «Ощадбанк», який шляхом незаконного відкриття 

карткових рахунків та зняття з них коштів упродовж 2017-2018 років 

привласнив 216 тис грн бюджетних коштів, виділених на пенсії та соціальну 

допомогу вихованців Магальського дитячого будинку-інтернату. Досудове 

розслідування триває. 

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за  

ч. 3 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними 

коштами на суму понад 500 тис грн шляхом прийняття фактично не виконаних 

ТзОВ «Сакура» робіт по реконструкції покрівлі спортивного комплексу  

КУ «Новодністровська ДЮСШ» в м.Новодністровськ.  

Процесуальними керівниками прокуратури області забезпечено 
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закінчення досудового розслідування у 77 кримінальних провадженнях, 

розслідуваних слідчими органів Служби безпеки в області. До суду з 

обвинувальними актами скеровано 16 кримінальних проваджень. 

Активізовано роботу щодо виявлення та розкриття кримінальних 

правопорушень за фактами контрабанди, у тому числі наркотичних засобів та 

психотропних речовин. Зокрема, до суду скеровано 7 обвинувальних актів за 

такими фактами (3 – за ст. 201 та 4 – за ст. 305 КК України). 

До прикладу, вироком Новоселицького районного суду Чернівецької 

області від 02.05.2019 у кримінальному провадженні засуджено  

громадянина Х., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 309 КК України, у ручній поклажі 

якого під час проведення огляду співробітниками митниці, у спеціально 

обладнаному сховку були виявлені приховані від митного контролю два 

поліетиленові пакунки, в яких містилися амфетамін загальною масою 4,0111 г 

та канабіс загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) 14,287 г. 

Актуальним також залишається питання боротьби з терористичними 

групами, організаціями та їх фінансуванням. Слідчими СВ УСБ України в 

області розслідувалось 4 кримінальні провадження за фактами участі у 

терористичних організаціях та фінансуванні тероризму. До суду з 

обвинувальними актами скеровано 2 такі кримінальні провадження. 

Зокрема, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 

працівниками УСБУ в області, за процесуального керівництва прокуратури 

області, 30.12.2018, в порядку ст. 208 КПК України, затримано начальника 

штабу реактивного артилерійського дивізіону 1 АК «ДНР», повідомлено про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-

3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

У подальшому матеріали досудового розслідування передано в Головне 

слідче Управління СБ України для забезпечення надання ним свідчень щодо 

незаконної діяльності «ДНР» та участі у збройному конфлікті Російської 

Федерації. 

У сфері нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби в 

області забезпечено завершення розслідуванням 63 кримінальних проваджень, з 

яких 17 з обвинувальними актами скеровано до суду, 7 – з клопотаннями про 

звільнення від відповідальності. У закінчених кримінальних провадженнях 

забезпечено відшкодування завданих збитків на 72,3%. 

Наприклад, у кримінальному провадженні щодо підприємця К., який в 

результаті здійснення імпортних операцій умисно ухилився від сплати єдиного 

податку до Державного бюджету України в сумі понад 1 млн грн, у зв’язку із 

добровільним їх відшкодуванням в ході слідства, судом 24.06.2019 за 

клопотанням прокуратури ухвалено рішення в порядку ч. 4 ст. 212 КК України. 

Аналогічне рішення ухвалено судом 19.03.2019 у кримінальному 
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провадженні стосовно директора ТОВ «Альянсавтотрейд». Збитки від ухилення 

від сплати податків на суму 1 млн грн у повному обсязі відшкодовані у ході 

слідства. 

Забезпечено належну роботу щодо протидії незаконному обігу 

підакцизних товарів.  

Так, 02.04.2019 вироком суду у кримінальному провадженні за  

ч. 1 ст. 369 КК України притягнуто до кримінальної відповідальності 

громадянина П., який надав неправомірну вигоду в сумі 700 євро інспектору 

прикордонної служби за безперешкодне переправлення тютюнових виробів 

через державний кордон України до Республіки Румунія.  

Окрім того, 29.10.2019 вироком суду у кримінальному провадженні за  

ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України притягнуто до кримінальної 

відповідальності водія  вантажного автомобіля марки «МАN», який на території 

м.Новодністровськ транспортував 19 200 літрів незаконно виготовленого 

спирту вартістю понад 800 тис грн.  

Також, 30.05.2019 працівниками прокуратури області та ГУ ДФС в 

області оглядом території одного із фермерських господарств в с. Мамалига, 

Новоселицького району виявлено та вилучено 5 вантажних автомобілів, у яких 

знаходилось майже 20 тонн спирту. 

У ході відпрацювань з 1 по 10 листопада 2019 року прокуратурою області 

спільно з працівниками податкової міліції у рамках кримінального 

провадження викрито та припинено канали постачання на територію області 

незаконно виготовлених тютюнових виробів, у т.ч. за допомоги експрес-

доставки мережі «Нова Пошта» з території іншої області, виявлено місця 

накопичення та складування підакцизної продукції, а також виготовлення 

фальсифікованих алкогольних напоїв для їх подальшого контрабандного 

переправлення з території України до Республіки Румунія поза митним та 

прикордонним контролем, у тому числі за допомогою плавзасобів. З 

незаконного обігу вилучено 115 615 пачок тютюнових виробів на суму близько 

6 млн грн, 6 530 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв,  

327 підроблених марок акцизного податку України. 

Крім того, 25.09.2019 вироком суду притягнуто до кримінальної 

відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України водія вантажного автомобіля за 

фактом незаконно переміщення 50 220 пачок незаконно виготовлених 

тютюнових виробів через МАПП «Порубне» з приховуванням від митного та 

прикордонного контролю (у спеціально обладнаному сховищі напівпричепу 

автомобіля).   

Також, 05.12.2019 розпочато кримінальне провадження за ст. 204 КК 

України за фактом виявлення 197 620 пачок незаконно виготовлених 

тютюнових виробів, які правопорушники мали намір незаконно перевезти у 

паперових рулонах транзитом з Російської Федерації до країн Європи. 
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З метою неухильного виконання доручення Президента України та 

Прем’єр-міністра України з протидії незаконній діяльності нелегальних 

автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, завдяки належно 

скоординованій роботі створених спільних міжвідомчих робочих груп 

правоохоронних органів, на території області перевірено діяльність  

281 АЗС/АГЗП. За їх результатами: припинено діяльність – 12 АЗС/АГЗП; 

самостійно припинено діяльність власниками – 26 АЗС/АГЗП; самостійно 

демонтовано власниками – 16 АЗС/АГЗП. Розпочато 10 кримінальних 

проваджень. 

В умовах законодавчих змін забезпечено належне процесуальне 

керівництво у кримінальних провадженнях, розслідуваних слідчими 

прокуратури, якими з початку року закінчено 32 кримінальні провадження, 5 з 

яких скеровано до суду з обвинувальними актами, зокрема: 1 – про корупційні 

правопорушення, 1 – у сфері лісокористування та 2 – про злочини проти 

правосуддя. Під час здійснення досудового розслідування не допущено 

порушення конституційних прав громадян. У закінчених кримінальних 

провадженнях заявлено позовів на 936 тис грн. 

До суду 10.05.2019 скеровано кримінальне провадження відносно судді 

Садгірського районного суду м. Чернівці за ч. 1 ст. 375, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 

КК України та його співучасника за ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4  

ст. 358, ч. 2 ст. 289, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 375, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 

КК України, за фактами постановлення суддею завідомо неправосудних 

постанов у справах про адміністративні правопорушення, перешкоджанні 

виконанню рішення суду, що набрало законної сили, підроблення документів та 

використання завідомо підробленого документа, незаконне заволодіння 

транспортним засобом. Триває судовий розгляд. 

За принципової позиції прокуратури 23.10.2019 апеляційним судом 

залишено в силі вирок від 19.07.2019 (за ч.2 ст.15, ч.2 ст.27, ч.1 ст.369; ч.2 ст.15, 

ч.4 ст.27, ч.2 ст.369; ч.1 ст.190; ч.2 ст.15, ч.1 ст.190; ч.2 ст.190 КК України), 

яким засуджено до 3 років позбавлення волі, штрафу – 800 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна колишнього старшого 

інспектора з дорожнього нагляду Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в 

області К., який підбурив громадянина до надання неправомірної вигоди 

службовим особам органів поліції у розмірі 12 000 грн за виготовлення 

водійського посвідчення, не притягнення правопорушника до адміністративної 

відповідальності і повернення транспортного засобу, та шахрайським способом 

заволодів вказаними коштами. 

Вироком суду від 05.11.2019 визнано винним та призначено покарання у 

вигляді 4 років позбавлення волі у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190, 

ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України колишньому заступнику начальника 

Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Б., який підбурив двох 

громадян до замаху на давання неправомірної вигоди слідчим та керівництву 

Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в області та Сторожинецького 
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ВП ГУНП в області за закриття кримінальних проваджень стосовно одного з 

них і не притягнення до кримінальної відповідальності, а також заподіяв 

збитків на загальну суму 1 000 доларів США. 

Здійснюючи процесуальне керівництво у 239 кримінальних 

провадженнях, підслідчих органам Державного бюро розслідувань, забезпечено 

завершення досудового розслідування у 72 провадженнях, з яких 9 скеровано 

до суду. 

Наприклад, 13.12.2019 вироком суду у кримінальному провадженні за  

ч.1 ст.368, ч.2 ст. 369-2 КК України притягнуто до кримінальної 

відповідальності інспектора прикордонної служби Б., який упродовж квітня-

травня 2019 року отримав неправомірну вигоду у розмірі 1 500 доларів США за 

надання можливості безперешкодного переміщення товарів через державний 

кордон з Республіки Молдова в Україну та здійснив вплив на прийняття 

рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави. 

У сфері протидії організованій злочинності припинено діяльність  

10 організованих злочинних груп. До суду за результатами досудового 

розслідування скеровано 10 кримінальних проваджень, у тому числі 2 – у сфері 

протидії корупції, 1 – у бюджетній сфері, 5 – у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Судами розглянуто 5 проваджень стосовно 10 осіб. У всіх випадках 

підтверджено наявність кваліфікуючої ознаки. 

Зокрема, 26.02.2019 вироком суду затверджено угоду про визнання 

винуватості у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 208 КК 

України стосовно членів ОЗГ, які не являючись суб’єктами підприємницької 

діяльності, з метою незаконного збагачення, діючи у порушення Закону 

України «Про заборону грального бізнесу в Україні» відкрили гральні заклади 

для проведення азартних ігор на території м. Чернівці, с. Магала та  

смт. Берегомет. 

Також, 06.03.2019 вироком суду затверджено угоду про визнання 

винуватості у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 354 КК України 

стосовно членів ОЗГ: колишнього завідувача навчальною частиною 

Комунального закладу «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат 

житлово-комунального господарства», майстра виробничого навчання та 

викладача цього закладу, які неодноразово вимагали та отримували 

неправомірну вигоду в загальній сумі 30 900 грн від мешканців м. Чернівці та 

Чернівецької області за вирішення питання про отримання свідоцтв про 

присвоєння робітничої кваліфікації без фактичного проходження навчання або 

без фактичної здачі кваліфікаційного іспиту. 

Крім того, 13.03.2019 до суду скеровано кримінальне провадження за  

ч. 5 ст. 191, ч.1, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України відносно 

директора ТОВ «Перша Будівельна Ліга», який у складі ОЗГ упродовж 2017 – 

2018 років подавав завідомо підроблені документи за невиконані у повному 
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обсязі будівельні роботи на суму 4,5 млн грн, незаконно заволодів вказаними 

грошовими коштами, чим спричинив майнову шкоду державним інтересам, в 

особі Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, в особливо великих 

розмірах. Триває судовий розгляд. 

Вироком суду від 18.07.2019 у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28, 

ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України до кримінальної відповідальності 

притягнуто членів ОЗГ, які з липня 2018 року по лютий 2019 року вчинили 

низку злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням з метою 

збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою та збутом незаконно 

виготовлених алкогольних напоїв.  

До суду 23.08.2019 скеровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307,  

ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України відносно організованої злочинної групи, 

члени якої з вересня 2018 по 20 березня 2019 років незаконно придбали, 

зберігали з метою збуту та збували мешканцям Чернівецької області 

наркотичний засіб «Subutex» та психотропну речовину «Амфетамін». 

У ході реалізації антикорупційного законодавства до суду скеровано  

55 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення стосовно 59 осіб. 

Триває судовий розгляд у скерованому 28.02.2019 прокуратурою області 

кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України відносно уповноваженої 

особи на проведення тендерних закупівель МКП «Чернівціспецкомунтранс», 

який шляхом попереднього вимагання, отримав від заявника грошові кошти в 

сумі 25 тис грн за не перешкоджання в укладенні за наслідками проведення 

тендерних процедур договору купівлі-продажу вантажного транспортного 

засобу. 

Також на розгляді суду перебуває скероване 31.05.2019 кримінальне 

провадження за  ч. 3 ст. 368 КК України стосовно заступника начальника 

Сторожинецького районного відділу державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції у Чернівецькій області, який одержав 

неправомірну вигоду в розмірі 10 тис грн за здійснення в межах виконавчого 

провадження дій щодо забезпечення придбання земельної ділянки за зниженою 

ціною в с. Заволока Сторожинецького району. 

За принципової позиції прокуратури 22.10.2019 Чернівецьким 

апеляційним судом скасовано виправдувальний вирок Першотравневого 

районного суду м.Чернівці від 24.06.2019 та винесено новий вирок, яким 

начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

у Чернівецькій області визнано винним в одержанні неправомірної вигоди за  

ч. 3 ст. 368 КК України та засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі 

на строк 5 років з позбавленням права займати посади пов’язані із здійсненням 

організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків в 

органах державної влади та контролю строком на 3 роки та з конфіскацією 

всього майна окрім житла.   

За процесуального керівництва прокуратури області 12 та 19.11.2019 
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оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України громадянам С. та П., які 

надали неправомірну вигоду у розмірі відповідно 1 500 та 1 000 євро 

інспекторам прикордонної служби за можливість безперешкодного перевезення 

через державний кордон України до Румунії контрафактних цигарок. 

Прокуратурою області погоджено складання та направлення до суду 

правоохоронними органами 281 протоколу про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією.  

          Вказані протоколи за суб’єктним складом стосувались наступних 

категорій осіб:  

- депутатів місцевих рад – 239  (у т.ч. 2 стосовно депутата обласної 

ради, 2 – районної ради); 

- посадових осіб органів місцевого самоврядування – 5 (у т.ч. 2 

стосовно сільських голів); 

- посадових осіб юридичних осіб публічного права – 21;  

- поліцейських – 7; 

- державних службовців – 9 (2 спеціалісти районних управлінь 

юстиції, 1 посадова особа суду, 4 посадові особи підрозділів ДФС в області, 2 – 

районних державних адміністрацій). 

Складені протоколи за суб’єктами правопорушень 
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За участі прокурорів судами із прийняттям остаточного рішення 

розглянуто 291 протокол. До адміністративної відповідальності у виді штрафу 

притягнуто 268 осіб.  

Категорії осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності 

 

 

Крім того, органами прокуратури області на виконання вимог ч. 3 ст. 65 

Закону України «Про запобігання корупції» внесено 27 подань, за результатами 

розгляду яких 15 осіб притягнуто до відповідальності.  

Разом з тим, залишається низка проблемних питань. 

Зокрема, це ріст злочинності у Заставнівському, Сторожинецькому 

районах та м. Новодністровськ. 

Попри зменшення на 30,9% кількості особливо тяжких злочинів, їх ріст 

відбувся у Заставнівському, Кіцманському, Глибоцькому, Сторожинецькому 

районах.  

З початку року зафіксовано зростання на території регіону кількості 

розбоїв (+10%) та вимагань (у 2,2 рази). На 40% зріс рівень злочинності у 

підлітковому середовищі. 

Не дивлячись на зменшення по області на 9,1% кількості злочинів проти 

життя та здоров’я особи, їх зростання відбулось на територіях Кіцманського та 

Путильського районів. Удвічі збільшилась кількість умисних вбивств у 

Кіцманському, Сторожинецькому, Гецаївському районах та м. Чернівці. 

Надалі пріоритетним для області залишається виявлення та викриття 

злочинів, пов’язаних з контрабандою та незаконним переміщенням товарів 
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через митний кордон. 

Скоординовані зусилля правоохоронних органів області спрямовано на 

подальше посилення протидії кримінальним правопорушенням, корупційним 

проявам та зловживанням, насамперед у бюджетній, земельній сферах, у 

банківській діяльності та з питань рефінансування, у сферах лісо- та 

надрокористування, посилення боротьби з організованими формами 

злочинності, викорінення незаконної діяльності нелегальних автозаправних 

станцій, припинення роботи нелегальних закладів грального бізнесу, виявлення 

«тіньових» схем обігу спирту та інших підакцизних товарів, експорту лісу-

кругляку з порушенням вимог митного і податкового законодавства, 

контрабанди, протидію злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів тощо. 

Актуальним залишається питання додержання конституційних прав 

громадян під час досудового розслідування. 

Торік законної сили набрали судові рішення про виправдування та 

закриття за реабілітуючими підставами у кримінальних провадженнях стосовно 

8 осіб.  

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури вживалися 

заходи представницького характеру.  

У 2019 році органами прокуратури області пред’явлено позовів на суму 

64,3 млн грн, у тому числі з питань земельних відносин –  

на 50,7 млн грн. 

З урахуванням минулорічних позовів судами задоволено позовних заяв 

прокурорів на суму 44 млн грн. 
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Забезпечено реальне виконання рішень судів за позовами прокурорів на 

суму 32,8 млн грн. 

У сфері земельних відносин судами, з урахуванням минулорічних, 

задоволено 23 такі позови на суму понад 35,5 млн грн. Вжитими заходами 

державі повернуто 1 534 га земель.  

Наприклад, у березні 2019 року забезпечено реальне виконання 7 рішень 

Господарського суду Чернівецької області, якими задоволено позови 

Кіцманської місцевої прокуратури, подані в інтересах держави в особі 

Головного управління Держгеокадастру до ТОВ «Агрофірма «Оршівська» про 

звільнення та повернення самовільно зайнятих земельних ділянок загальною 

площею 38,61 га вартістю 11,1 млн грн. 

Чернівецьким окружним адміністративним судом 04.03.2019 задоволено 

позов Сторожинецької місцевої прокуратури та скасовано рішення 

Сторожинецької районної ради «Про встановлення та зміну меж населених 

пунктів Сторожинецького району». Внаслідок скасування рішення 

попереджено незаконне  вибуття земель із державної у комунальну власність  

загальною площею 1 450 га.   

Господарським судом Чернівецької області 31.05.2019 задоволено позов 

керівника Сторожинецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі 

Чернівецької ОДА, Сторожинецької РДА до ФОП Алєксєєва О.Б. про 

розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки прощею  

3 га вартістю 8 млн грн. 

Також, 28.11.2019 Господарським судом Чернівецької області частково 

задоволено позов керівника Чернівецької місцевої прокуратури в інтересах  

держави в особі Чернівецької міської ради до ПП «Ф-Бетон» про стягнення  

заборгованості за договором  оренди землі в сумі 1,3 млн грн. 

Під час реалізації представницьких повноважень прокурорами на дії 

посадових осіб органів Державної виконавчої служби внесено 45 скарг у 

порядку відомчого контролю керівництву служби, які на даний час розглянуті 

та задоволені. Розпочато 20 кримінальних проваджень, 12 з яких скеровано до 

суду.  

З метою захисту інтересів держави в бюджетній сфері пред’явлено 

позовів на суму 4,4 млн грн.  

Наприклад, 21.11.2019 Господарським судом Чернівецької області 

задоволено позов Кельменецької місцевої прокуратури в інтересах держави в 

особі Західного офісу Держаудитслужби України до Рукшинської сільської 

ради та Горбатюка А.Ф. про визнання недійсними результатів конкурсних 

торгів, договору про закупівлю шкільних автобусів вартістю 1,4 млн грн. 

Також, рішенням Західного апеляційного господарського суду від 

04.11.2019 задоволено апеляційні скаргу прокуратури області на рішення 

Господарського суду Чернівецької області від 21.08.2019, яким прокурору 
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відмовлено у задоволенні позову в інтересах держави в особі Управління праці 

Кіцманської РДА до ПАТ «Чернівцігаз» про стягнення 2,3 млн грн зайво 

сплачених бюджетних коштів. Позов прокуратури області задоволений. 

Рішення суду виконане. 

З питань державної та комунальної власності задоволено позовів на суму  

3,9 млн грн. Крім того, судами області задоволено 18 позовів прокурорів на 

суму 517 тис грн з питань відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними 

правопорушеннями.  

На захист інтересів держави у сфері охорони дитинства, у тому числі за 

результатами діяльності, спрямованої на збереження мережі, майна та 

земельних ділянок дитячих установ, пред’явлено позовних заяв на загальну 

суму 6,1 млн грн. Судами задоволено вимоги на 3,8 млн грн. Розпочато  

2 кримінальні провадження. Стягнуто на користь дітей 3 млн 762 тис грн. 

Виконання судових рішень за такими позовами становить 99,9% та є 

найкращим показником у державі.   

Так, 31.01.2019 рішенням Кіцманського районного суду задоволено заяву 

керівника місцевої прокуратури та визнано за Малятинецькою сільською радою 

право власності на безхазяйне мано вартістю 3 млн 756 тис грн. Рішення суду 

виконано. 

Виходячи з конституційних повноважень, органами прокуратури 

постійно вживаються заходи до посилення їх впливу на стан законності у 

кримінальному судочинстві. 

За участі прокурорів судами розглянуто 2 301 кримінальних проваджень, 

у тому числі з постановленням вироку – 1 022. Забезпечено участь у розгляді  

309 проваджень судом апеляційної інстанції. 

Прокурорами на незаконні судові рішення подано 125 апеляційних скарг. 

Судом апеляційної інстанції задоволено скарги прокурорів стосовно 80 осіб.    

Відсоток задоволених документів прокурорського реагування на 

незаконні вироки судів першої інстанції  складає 77 %.  

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ задоволено касаційні скарги прокурора стосовно 25 осіб.  

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 низку 

перевірок та внесено 187 документів прокурорського реагування з вимогою 

усунення порушень закону. За результатами їх розгляду до дисциплінарної 

відповідальності притягнуто 126 службових осіб.  

Разом з цим, не допущено фактів катування чи нелюдського поводження 

із затриманими та взятими під варту особами, а також порушень прав 

ув’язнених чи засуджених. 



15 
 

Прокуратурою Чернівецької області забезпечено виконання  

103 звернень іноземних держав про міжнародну правову допомогу у 

кримінальних провадженнях, 48 з яких надійшли через Генеральну прокуратуру 

України, 40 – від компетентних органів Угорщини, 13 – від компетентних 

органів Республіки Польща, 2 – від компетентних органів Румунії. На території 

області встановлено 6 осіб, які розшукувались іноземними країнами за 

вчинення на їх території кримінально-караних діянь. Забезпечено фактичну 

видачу 1 особи до іноземної держави. Прийнято остаточні процесуальні 

рішення у 10 кримінальних провадженнях, які надійшли у порядку перейняття. 

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. 

У 2019 році органами прокуратури вирішено 1 423 звернення громадян, з 

яких задоволено 33. Працівниками прокуратури області прийнято на 

особистому прийомі 754 громадянина. Керівництвом прокуратури області 

проводяться щомісячні виїзні прийоми громадян. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» розглянуто 39 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 2 079 виступів, на вебсайті Генеральної прокуратури 

України у рубриці «Регіональні новини» розміщено 81 матеріал про результати 

діяльності прокуратури області на основних напрямах. 

Робота органів прокуратури області щодо координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, забезпечення належного 

нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання обвинувачення 

та представництва інтересів держави в судах продовжується. 

 

 

 

 

 

 


