1’2017
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ФАХОВЕ ЮРИДИЧНЕ ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Засновано
10 червня 1999 року
Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 10791
Засновники
Генеральна прокуратура України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Журнал включено до переліку наукових фахових видань
(постанова президії ВАК України від 10 лютого 2010 року № 1-05/1)
Надано статус офіційного видання
наказом Генерального прокурора України від 19 квітня 2012 року № 38
Головний редактор
Лариса Сарган
Видавець
Національна академія прокуратури України
вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050
тел.: (044) 206-15-61
www.ap.gp.gov.ua
vpu.ap.gp@gmail.com

© Генеральна прокуратура України, 2017
© Національна академія прокуратури України, 2017

НАУКОВА РАДА
СТОРОЖУК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
перший заступник Генерального прокурора України (голова)

ПРИСЯЖНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ
ректор Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук (заступник голови)

ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор філософських наук, професор, академік НАН України

ТАЦІЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України

ГЕТЬМАН АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
проректор з наукової роботи Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПрН України

ГРИЦЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
декан юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук

ЄНІН ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
заступник Генерального прокурора України, кандидат політичних наук

КОСТЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України

МАЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

НОР ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

ТИХИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру,
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України

ШЕМШУЧЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України

2

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
САРГАН ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
головний редактор, інспектор Департаменту забезпечення
діяльності керівництва Генеральної прокуратури України

ТОЛОЧКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
заступник головного редактора, перший проректор Національної академії прокуратури України,
кандидат юридичних наук, професор

БАРАНДИЧ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
відповідальний секретар, начальник редакційно-видавничого відділу
Національної академії прокуратури України

БЛАЖІВСЬКИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
доктор юридичних наук

ДЬОМІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
старший викладач відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство
Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор

ЛИТВАК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

КАПЛІНА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
завідувач кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

КОЗЬЯКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
начальник відділу науково-методичного забезпечення організації роботи та управління
в органах прокуратури Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор

КОСЮТА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
професор кафедри організації судових та правоохоронних органів
Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор

ПОГОРЕЦЬКИЙ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ
завідувач кафедри правосуддя Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

ПОПОВ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
проректор – директор Науково-дослідного інституту
Національної академії прокуратури України, кандидат юридичних наук

РУДЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
завідувач кафедри правосуддя Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор

СЕРЕДА ГРИГОРІЙ ПОРФИРОВИЧ
доктор юридичних наук, професор

СТРИЖЕВСЬКА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА
заступник Генерального прокурора України,
кандидат юридичних наук

ХОЛОДНИЦЬКИЙ НАЗАР ІВАНОВИЧ
заступник Генерального прокурора України –
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидат юридичних наук

ЯКИМЧУК МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ
прокурор Чернівецької області, доктор юридичних наук, професор

3

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2017

ОФІЦІЙНО

6

Генеральний прокурор України
здійснив робочий візит
до Латвійської Республіки

8

Юрій Луценко підписав договір
про співпрацю між Генпрокуратурою
та Національним університетом
«Києво-Могилянська академія»

ПІДСУМКИ

10

Анатолій Матіос:
Ми працювали на кінцевий результат

У Прокуратурі Луганської області
відбулась оперативна нарада
за участю першого заступника
Генерального прокурора України
Дмитра Сторожука з окремих проблемних
питань прокурорської діяльності

7

ПЕРСОНА

14

Юрій Дорошенко:
Ровесник Незалежності

АКАДЕМІЯ

19

Іншомовна підготовка працівників
прокуратури: виклики та перспективи

21
23

Впровадження практики
Європейського суду з прав людини
в прокурорську діяльність –
пріоритетний напрям
роботи в Національній академії
прокуратури України

Розпочалось навчання прокурорів,
які успішно пройшли тестування
на зайняття вакантних посад
прокурорів місцевих прокуратур

СЬОГОДЕННЯ

25

Віктор Матвійчук:
Захист державних інтересів
прокурорами Дніпропетровщини

33

Наталія Бойко:
Проблеми представницької діяльності
в умовах законодавчих змін

4

31
38

Олег Сенюк:
Рік високих результатів
представництва в суді

Сергій Сухоребрий:
Стан здійснення представництва
інтересів держави в суді на Вінниччині

ЗМІСТ

43

51

Андрій Новіков:
Досвід роботи
прокуратури Закарпаття
з питань додержання вимог
законодавства у розпоряджанні
та використанні земель оборони

Інформація прес-служб
регіональних прокуратур
щодо результатів представництва
інтересів громадянина
або держави в суді

46

Сергій Чурін:
Представницька діяльність
прокуратури Житомирщини –
ефективний спосіб захисту
інтересів держави

82

Олександр Малєєв, Олег Радянський:
Представницькі повноваження
прокуратури на захисті майнових прав
територіальної громади міста Одеси

93

Оксана Севрук, Дженнет Атаєва:
Представництво прокурором
інтересів держави у сфері
охорони дитинства:
сучасний стан та перспективи

ДОСЛІДЖЕННЯ

87

Любов Нецька:
Особливості застосування
позовної давності

Відповідальність за достовірність інформації, точність імен та прізвищ несуть автори.
Матеріали редагуються та можуть бути скорочені.
Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій.

Вісник прокуратури № 1’2017
Відповідальний редактор Лідія Зелінська
Редактори випуску:
Олена Дьордійчук, Наталія Панфілова, Зоя Пономаренко, Ольга Степанюк
Верстка Оксана Колосюк
Обкладинка Ольга Демерлій
Підписано до друку 30.01.2017
Формат 64х90/8
Папір крейдований. Друк цифровий.
Тираж 569 прим.
Зам. № 17-1-30-1
Виготовлення оригінал-макета та друк
Національна академія прокуратури України
вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої
справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції.
Серія ДК № 4001 від 10.03.2011

5

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2017

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЗДІЙСНИВ РОБОЧИЙ ВІЗИТ
ДО ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
13 січня 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів двосторонні робочі консультації з Генеральним прокурором Латвійської Республіки
Еріком Калнмеєрсом та керівництвом Бюро із запобігання та боротьби з корупцією
(KNAB).
У ході зустрічей обговорено стан двосторонньої співпраці в актуальних кримінальних провадженнях, існуючі проблеми у виконанні запитів про міжнародну
правову допомогу, а також досягнуто домовленостей щодо сприяння латвійських колег у розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українських ексвисокопосадовців та поверненні незаконно набутих активів.
Юрій Луценко:

Одним з основних завдань органів прокуратури України
є налагодження механізмів співпраці з компетентними
органами ключових правових систем та вироблення
ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним
шляхом виведені з нашої держави.

Українсько-латвійські консультації, що відбулися у дусі взаєморозуміння та
мали конструктивний характер, сприятимуть розбудові міждержавних відносин
у правовій сфері.
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ОФІЦІЙНО

У ПРОКУРАТУРІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДБУЛАСЬ ОПЕРАТИВНА НАРАДА
ЗА УЧАСТЮ ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
ДМИТРА СТОРОЖУКА
З ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ
ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
26 грудня 2016 року в Прокуратурі Луганської області відбулась оперативна нарада за участю першого заступника Генерального прокурора України
Дмитра Сторожука та голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза з
окремих питань прокурорської діяльності.
Під час наради перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук вказав
на необхідність продовження активної роботи на
всіх напрямах прокурорської діяльності.
У своєму вступному слові він наголосив, що,
незважаючи на особливий стан у Луганській області, необхідно відновити довіру суспільства до
діяльності органів прокуратури.
Окрім того, прокурор Луганської області Володимир Янко повідомив про успіхи у протидії терористичній загрозі, виявленні та притягненні до відповідальності учасників незаконних збройних
формувань. За його словами, завдяки взаємодії усіх правоохоронних органів регіону впродовж
2016 року до суду направлено втричі більше обвинувальних актів у кримінальних провадженнях
про корупційні злочини, ніж попереднього, 2015 року.
Також під час наради обговорили проблемні питання при документуванні працівниками на лінії
розмежування оглядів місць подій, обстрілів та терористичних актів.
Після наради перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук разом із
очільником прокуратури області Володимиром Янком відвідали Луганську місцеву прокуратуру
№ 2, розташовану безпосередньо у Станиці Луганській, а також пункт пропуску на непідконтрольній
території в Станиці Луганській.
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ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПІДПИСАВ ДОГОВІР
ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ГЕНПРОКУРАТУРОЮ
ТА НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
КИЄВО‐МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
Генеральний прокурор України Юрій Луценко та президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич підписали
договір про співпрацю між ГПУ та НаУКМА.
Юрій Луценко зазначив, зокрема, що підписання цього договору дасть змогу
студентам факультету правничих наук проходити практику в органах прокуратури.
Андрій Мелешевич подякував Генеральному прокурору України за плідну
співпрацю.
У межах візиту Юрій Луценко провів тривалу зустріч зі студентами та працівниками Національного університету «Києво-Могилянська академія». Участь у заході взяв також радник Генерального прокурора України, колишній федеральний прокурор і помічник Генерального прокурора США Богдан Витвицький.
Юрій Луценко розповів про актуальні аспекти діяльності Генеральної прокуратури України, реформування органів прокуратури та відповів на запитання.
Богдан Витвицький поділився особистим досвідом проходження служби у США.
Генеральний прокурор України наголосив, що головне завдання, яке він перед собою ставить, – це змінити культуру праці всередині прокуратури.
Юрій Луценко:
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Людина є головною дійовою особою, її інтереси,
інтереси держави – єдине мірило ефективності,
і тому треба зламати пострадянський каральний ухил,
пострадянську гонитву за статистикою будь-якою ціною
та пострадянське відчуття всемогутності в прокуратурі.
Це все можна зробити не розмовами, а зміною
персоналу. Нові обличчя – програма номер один.

СЬОГОДЕННЯ

Завершуючи зустріч, Генеральний прокурор України побажав студентам успіхів у навчанні.
Юрій Луценко: Ви саме там, де треба, в тому місці і в той час. Будь ласка, багато вчіться,
дружіть, любіть, поважайте викладачів і залишайтесь активними.
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МИ ПРАЦЮВАЛИ НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
20 січня 2017 року в Головній військовій прокуратурі
було підбито підсумки роботи за 2016 рік. Усі без винятку військові прокурори минулого року спрямували
свої зусилля на підвищення рівня законності засобами прокурорського впливу. Працювали із напругою,
а нерідко – за межею можливостей. Для розслідування найбільш складних багатоепізодних та актуальних
проваджень (а таких у Головній військовій прокуратурі
більшість) довелося вдатися до безпрецедентного залучення слідчих і процесуальних прокурорів з гарнізонів, що додатковим тягарем лягло на плечі військових
прокурорів низової ланки. Але ми упоралися.
Дуже допомогла підтримка Генерального прокурора України Юрія Луценка, який особисто опікувався
усіма проблемами, у тому числі кадровими. Це, зокрема, дало змогу утворити військову прокуратуру Маріупольського гарнізону військової прокуратури сил
антитерористичної операції, що значно посилило її поАнатолій Матіос
тенціал.
заступник Генерального прокурора
Військовими слідчими протягом 2016 року розсліУкраїни – Головний військовий прокурор дувалось (з урахуванням залишку минулого року)
21 362 кримінальні провадження (майже половина від
усіх розслідуваних слідчими органів прокуратури України). Прийнято процесуальних рішень (складено обвинувальні акти, закрито, зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваних тощо) у 15 174 провадженнях (71%).
Кількість направлених до суду обвинувальних актів порівняно з 2015 роком збільшилась на понад
500 проваджень і становить 78,1% із усіх направлених слідчими органів прокуратури. При цьому загальне навантаження на одного слідчого у середньому дорівнювало 13 провадженням на місяць, а у
військовій прокуратурі Центрального регіону – більше 23.
Розслідувано із направленням до суду 9 кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів
у складі організованих злочинних груп та організацій, до яких входило 48 учасників.
Майже кожен шостий обвинувальний акт направлено до суду з угодами про визнання винуватості (630), із них найбільше – військовими прокуратурами сил антитерористичної операції та Південного регіону України.
Порівняно з 2015 роком на 54,4% підвищено ефективність розслідування кримінальних проваджень про корупційні правопорушення (498 проти 227), із них 338 скеровано до суду з обвинувальним актом (майже кожне п’яте із загальної кількості розслідуваних всіма правоохоронними органами держави) стосовно 393 осіб. Суми хабарів, на яких викривались злочинці, сягали 1 млн 450 тис.
грн. та 90 тис. дол. США.
Наведу лише декілька актуальних прикладів.
Так, у жовтні військовою прокуратурою Західного регіону України «на гарячому» при отриманні
хабара у розмірі 66 тис. грн затримано військового комісара Тернопільської області, який за сприяння у просуванні по службі підлеглого вимагав від нього 260 тис. грн. Слідство триває, злочинець
перебуває під вартою.
У листопаді 2016 року військовою прокуратурою Одеського гарнізону перервано корупційну схему збагачення двох посадових осіб філії концерну «Військторгсервіс», які за продовження договорів
про право платного встановлення контейнерів вимагали та отримали від приватних підприємців неправомірну вигоду у сумі 75 тис. дол. США. Хабарникам повідомлено про підозру, судом застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.
У серпні минулого року військовою прокуратурою Південного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно першого заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації,
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а також службових осіб обласної ради і районної держадміністрації, які незаконно збагатилися за
рахунок керівників комерційних структур на загальну суму близько 90 тис. дол. США. Судовий розгляд триває.
Завдяки якісному розслідуванню та грамотному підтриманню державного обвинувачення 21 грудня 2016 року суд визнав винними за ч. 3 ст. 368 КК України прокурора м. Краматорська Сухиніна А.О.
та його заступника Гапєєва Р.І., які упродовж 2015 року одержали від суб’єктів підприємницької діяльності неправомірну вигоду на загальну суму 118 тис. грн. Обом зловмисникам призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з
державною службою, строком на 3 роки та з конфіскацією усього належного їм майна.
Досудове розслідування та підтримання державного обвинувачення у цьому провадженні було
забезпечено військовою прокуратурою сил антитерористичної операції. Цей приклад запобігатиме
вчиненню подібного «перевертнями» у прокурорських погонах.
Про цю прокуратуру слід говорити окремо. Об’єктивні труднощі та повсякденна реальна небезпека життю і здоров’ю лише додають цьому колективу бажання забезпечити результат.
Від початку її утворення у серпні 2015 року розслідувано понад 7 тисяч проваджень, з яких 5156 –
у минулому році. До суду спрямовано 1131 обвинувальний акт, що є одним із кращих результатів
серед військових прокуратур регіонів, а їх питома вага удвічі вище загальнодержавної (68,2% проти
29,7%). Кожен четвертий обвинувальний акт направлено з угодами про визнання винуватості.
Вжиті військовими прокурорами заходи позитивно позначилися на кількості злочинів, пов’язаних
з небойовими втратами серед військовослужбовців у районі проведення АТО, які зменшилися майже удвічі.
Забезпечено відшкодування 88,7% завданих злочинами збитків, сплату більше половини штрафів
у розглянутих судами кримінальних провадженнях, що загалом становить майже 3,5 млн гривень.
Завершено низку кримінальних проваджень, які через тяжкі наслідки набули широкого суспільного резонансу, у тому числі за фактом злочинного порушення військовослужбовцями однієї з військових частин правил водіння транспортних засобів та безпеки дорожнього руху, що спричинило
загибель 13 військовослужбовців, завдало тяжкі тілесні ушкодження 5 потерпілим та середньої тяжкості – 9 (судовий розгляд триває).
Слідчими військової прокуратури сил АТО розслідувано 14 кримінальних проваджень за фактами
сприяння діяльності терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», створення терористичних груп, державної зради, з яких 13 розглянуто судами та 16 осіб визнано винними у вчиненні інкримінованих
кримінальних правопорушень з призначенням покарання у виді позбавлення волі.
Викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», через який здійснювалося фінансування терористичної організації «ЛНР», а до бюджету держави повернуто 975 тис. грн заподіяних
збитків.
Значний обсяг роботи виконано слідчими Головної військової прокуратури, яким довелося працювати майже цілодобово (начальники слідчих відділів Личик С.Я., Болдін О.М., Лещенко А.Л.). Ними
розслідувано 1058 кримінальних проваджень (2015 рік – 674), закінчено 103 і спрямовано до суду
81 обвинувальний акт, насамперед в актуальних справах, які набули широкого суспільного резонансу. Відшкодовано збитків державі на суму 153 млн гривень.
Завершено розслідування у 13 кримінальних провадженнях за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних угруповань стосовно
17 осіб, за результатами судового розгляду вже винесено 5 обвинувальних вироків щодо 5 осіб.
Зокрема, за результатами розслідування кримінальних проваджень стосовно командира роти
патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» та підлеглих йому військовослужбовців до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно 13 осіб. Утвореним бандформуванням упродовж
грудня 2014 – травня 2015 року на території Луганської області було незаконно позбавлено волі та
викрадено більше 10 людей, і місцезнаходження двох з них досі невідоме. Особи, які незаконно
утримувались від восьми діб до чотирьох місяців у підвальних приміщеннях, зазнавали жорстокого
фізичного насильства та катувань.
Також працівники слідчих підрозділів Головної військової прокуратури виявили високий професіоналізм і мужність при розкритті тяжких та особливо тяжких злочинів, що були вчинені на території
Луганської області у другому півріччі 2014 року озброєною бандою із бійців 24 батальйону територіальної оборони «Айдар». На теперішній час до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно 5 осіб,
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у всіх постановлено обвинувальні вироки, а розслідування стосовно колишніх командирів батальйону триває.
За результатами проведення спеціального досудового розслідування 20 грудня 2016 року до
суду спрямовано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 КК України щодо колишнього Міністра оборони
України Єжеля М.Б.
Повідомлено про підозру в організації злочинної організації з незаконного видобутку бурштинусирцю заступнику прокурора Рівненської області та старшому оперуповноваженому в особливо
важливих справах відділу контррозвідки управління Служби безпеки України в цій же області, а також ще 30 особам, стосовно 22 із яких спрямовано обвинувальні акти до суду з угодами про визнання винуватості (10 вже затверджено з постановленням обвинувальних вироків).
Значних зусиль докладено групою слідчих щодо розслідування фактів участі у злочинній організації, створеній колишнім президентом України Януковичем В.Ф., ряду високопосадовців, зокрема
колишнього Голови Державної податкової служби України Клименка О.В. та наближеного до «сім’ї»
Януковича В.Ф. бізнесмена Курченка С.В. У межах цього провадження на теперішній час крім зазначених осіб до кримінальної відповідальності притягнуто близько 50 їх співучасників, до суду спрямовано 17 обвинувальних актів з угодами про визнання винуватості, частина з них вже затверджена
судами з постановленням обвинувальних вироків.
На сьогодні провадження стосовно Курченка С.В. та його спільників передано для подальшого
розслідування до Головного слідчого управління.
Надзвичайно ефективним виявилося розслідування злочинів проти основ національної безпеки
України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (начальник управління з указаного
напряму – Рудь Ю.О.). Цьому управлінню доводиться буквально щодня напрацьовувати абсолютно
новітню для нашої держави слідчу та правову практику в розслідуванні злочинів вказаної категорії,
призначати та організовувати проведення унікальних експертиз, здобувати докази на території всієї
України, включаючи зону бойових дій.
Як наслідок, тільки в минулому році до кримінальної відповідальності притягнуто 41 особу, зокрема й 28 громадян Російської Федерації; до суду направлені обвинувальні акти щодо 27 осіб (10 громадян РФ); засуджено 17 осіб, з них 7 – громадяни РФ (3 – військовослужбовці ЗС РФ); щодо 10 осіб
судовий розгляд триває, 30 – перебувають у розшуку. Повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів 19 особам із числа представників влади і керівництва Збройних Сил Російської
Федерації, щодо 7 підозрюваних судом
надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Сформовано та передано у відповідні
органи влади і міжнародні інституції документальні докази російської агресії та
фінансування тероризму для доведення
цих фактів у європейських судових інстанціях і забезпечення невідворотності
покарання винних за вчинені злочини.
Зокрема, 27 жовтня 2016 року в Генеральній прокуратурі України проведено
зустріч із представниками Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду
у межах процедури попереднього вивчення обставин можливого вчинення
на території України злочинів проти людяності та воєнних злочинів (ініційованої
на підставі відповідних заяв Верховної
Ради України), які зазначили про значний
прогрес українських правоохоронних
органів у розслідуванні відповідних подій.
21 листопада 2016 року у рамках візиту
в м. Гаагу, з метою участі у заходах щорічної Асамблеї держав – учасниць Між-
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народного кримінального суду, Генеральним прокурором України Луценком Ю.В.
особисто проведено зустріч із Прокурором
Міжнародного кримінального суду, під час
якої передано реєстр доказів, що підтверджують вчинені злочини представниками
влади і службовими особами ЗС РФ.
Повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та інших злочинів колишньому президенту України Януковичу В.Ф.
Наразі перед управлінням постають нові
завдання, пов’язані із забезпеченням ефективного розслідування злочинів, пов’язаних
із жорстоким поводженням з полоненими
військовослужбовцями та цивільним населенням на територіях так званих «ДНР» та
«ЛНР». Це потребує розширення штатної
чисельності прокурорів та слідчих управління, але дасть змогу в найкоротші терміни
здобути докази масштабності та систематичності вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів, наявність яких є
обов’язковою умовою для юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Таке рішення керівництвом Генеральної прокуратури
України вже прийнято.
Хочу звернути увагу на ефективне виконання військовими прокурорами представницьких функцій: незважаючи на законодавче звуження
повноважень прокурорів, розпочато 1312 кримінальних проваджень, з яких 1247 – у сфері захисту
інтересів держави. За вимогами прокурорів до відповідальності притягнуто 2390 посадових осіб, відшкодовано 452,6 млн грн, що майже удвічі більше позаминулого року.
Дуже активно застосовувалась практика протидії корупційним та військовим правопорушенням
шляхом застосування адміністративних заходів впливу.
З метою захисту та відновлення порушених інтересів держави військовими прокурорами до суду
подано позовні заяви на суму 367 млн грн, у тому числі про стягнення до бюджету 146 млн гривень.
Реально повернуто до державної власності майна та коштів на загальну суму 712 млн грн, що майже утричі більше, ніж у 2015 році.
Повернуто та попереджено незаконне вилучення 21,3 тис. га земель оборони, з них 15,2 тис. га –
земель військових полігонів, які були незаконно вилучені з користування військових формувань.
Таким чином тільки за минулий рік кожним офіцером військових прокуратур (665 оперативних
працівників) шляхом застосування представницьких та слідчих повноважень фактично повернуто
державі коштів та майна (накладено арешт) на суму понад 3 млн гривень.
З огляду на вказане і користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку за віддану працю
всім без винятку працівникам військової прокуратури та особливо прокурорам, слідчим і старшим
слідчим військових прокуратур гарнізонів: Донецького – Корнієнку А.В., Івано-Франківського –
Атаманюку О.І., Дніпропетровського – Копилову О.О., Криворізького – Панасенку М.І.; військовим
прокурорам гарнізонів та їх заступникам: Житомирського – Войтенку А.Б., Рихлюку О.В., Харківського – Бугайцю А.В., Луганського – Мрочку Р.М., Чернігівського – Барановському Д.А.; прокурорам,
слідчим та начальникам підрозділів військових прокуратур регіонального рівня та центрального
апарату, їх заступникам: сил АТО – Говорущаку О.М., Погорєлову А.А., Центрального – Бразі В.В.,
Семишкуру В.С., Західного – Погорєлову Д.В., Гладію Є.В., Південного – Фуштею І.М., Уразовському С.І., Головної військової прокуратури – Сорочці О.О., Кавацюку Я.Д., Блажку М.І., Позняку К.В.,
Скучинському В.Є., Льошенку Я.В., Пликанчуку С.В., Приймачку В.В., Криму М.Ю., Кравченку Р.А.,
Жуку В.В., Устименку Є.В., Пузиревському І.Є., Савчаку В.В.
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РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Військового прокурора капітана юстиції Руслана Кравченка можна назвати ровесником Української незалежності. Йому лише двадцять шість, але він устиг, як на свій вік, багато побачити та зробити. Про це свідчать особова справа, географія служби прокурора: Київ, Харків, Крим, Рівне, Львів,
Київ, та, мабуть, найпереконливіше – заслужена державна нагорода, орден Данила Галицького. Гасло цієї високої відзнаки «Батьківщина і честь» можна трактувати як життєве кредо її кавалера.
Залишилися позаду перші кроки у слідчій роботі. Далі були громадянський і офіцерський вибір
на користь України під час анексії Криму, небезпечна прокурорська робота на війні на Донбасі. А тепер – принципова позиція у складних і важливих для держави кримінальних провадженнях, за які не
беруться досвідчені та значно доросліші правники.

Шлях у професію
Можна стверджувати, що Руслан Кравченко не належить до розтиражованих пресою категорій
прокурорських працівників – вихідців із прокурорських чи юридичних династій, не є мажором, для
яких прокуратура цікава лише своїм престижним статусом, не бачить цей державний орган перехідною ланкою до бізнес-діяльності. Як юрист-криміналіст він сформувався в більш демократичних,
європейських реаліях життя та статусу прокуратури.
Спілкуючись із Русланом, відчуваєш, що він людина дисциплінована, навіть закрита, що можна
пояснити воєнним вишколом, водночас щира та відверта. Відзначається скромністю (під час бесіди
наполегливо просить, щоб до нього не вживалося слово «герой» навіть у розумінні «герой матеріалу») та разом з тим свідомий ваги власної відповідальності. Така внутрішня багатогранність свідчить
про те, що співрозмовник сам формував себе, вдосконалював характер. Народжений на Сході України, тепер обпаленому війною, Руслан закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Далі
здобував освіту в Національному університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», яку
2012 року закінчив із дипломом магістра правознавства, і відтоді служить в органах прокуратури.
З перших днів відновлення української військової прокуратури Кравченко у її лавах.
Нагадаємо, що попередня влада В. Януковича знищувала обороноздатність країни планово,
системно. Руйнували не тільки армію, а й ліквідували військову прокуратуру. Тому нинішньому
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Головному військовому прокурору Анатолію Матіосу доводилося на початку російсько-української
війни відновлювати структуру з чистого аркуша. Його опорою значною мірою стали молоді офіцери
юстиції та прокурори.
Нині Руслан Кравченко – прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури
України та відомий завдяки гучним кримінальним провадженням, за перебігом яких спостерігає майже вся країна.

Гірка правда «Торнадо»
Руслана найчастіше можна побачити по телевізору у зв’язку із справою, де він є державним обвинувачем над дванадцятьма одіозними бійцями колишньої роти МВС «Торнадо». Їм інкримінують
участь у злочинній організації та вчиненні у 2015 році тяжких та особливо тяжких злочинів на Донбасі.
Нині свої страшні вчинки «торнадівці» та їхні захисники намагаються прикрити патріотизмом і подати
себе як героїв добровольчих батальйонів. Насправді, як убачається з матеріалів провадження, відверто кримінальні, бандитські, часом із елементами психічно-сексуального збочення, злодіяння «торнадівців» не мають нічого спільного з вчинками справжніх героїв – учасників добровольчих батальйонів,
які завдяки власній мужності, самопожертві зупинили наступ російської орди в 2014–2015 роках.
З огляду на резонанс і той тиск, який чинять на прокурорів і суд деякі народні депутати та представники громадськості, брутальне, асоціальне поводження підсудних, прокурорам доводиться виконувати свою роботу у складних умовах. Для одних – це політичний піар, для інших – титанічна, рутинна діяльність зі збору доказів і відстоювання позиції у змагальному судовому процесі. Результат –
80 томів кримінального провадження, що пішли до суду. Тут потрібна не лише хоробрість, витримка,
а й знання.
Про «Торнадо» знають майже всі, але далеко не кожен прокурор наважився займатися такою
справою. Утім Руслан не гнеться під психологічним тиском рецидивістів. Зізнається: сил додають переконання, що він відстоює закон і справедливість, упевненість у власній правоті.
В одному з інтерв’ю про це зазначив Генеральний прокурор України Юрій Луценко: «За таку роботу мало хто хоче братися. Мене дуже дивує, коли в негідному образі виставляють «пацана» (дозволю
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собі так назвати Кравченка з огляду на його вік), а насправді фахового прокурора, який вийшов з
Криму, залишився українцем і якого підозрювані у зґвалтуванні, вбивствах, тортурах зі своєї клітки
поливають рідким лайном, яке передають їм адвокати та депутати. При цьому дуже радіють, що
прокурор, представник державного обвинувачення, политий цією речовиною. Вдумайтеся, хто це
робить!? Люди, які обвинувачуються у вбивстві полонених, катуванні! Вони знущаються над «пацаном», який залишився вірним присязі і служить закону». «Хтось хоче на його місце піти? Хтось хоче
бути прокурором у таких справах? Мало таких. Треба цінувати тих, хто робить таку важку і не дуже
приємну роботу», – обурюється керівник відомства.

Вірність присязі
Генеральний прокурор згадав про те, що Руслан Кравченко залишився вірним присязі та не пішов на співпрацю з російськими окупантами. Навіть більше, обіймаючи на момент анексії півострова
посаду старшого слідчого Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України, під час блокування військовими підрозділами Збройних сил
Російської Федерації та збройного захоплення військових об’єктів, дислокованих на території міста
Севастополя (як відомо, це відбувалося в період з 27 лютого по 15 березня 2014 року), Руслан Кравченко разом зі своїм колегою – прокурором Максимом Кримом здійснили першочергові слідчі та
процесуальні дії, результати яких потім були використані як неспростовні докази ведення агресивної
війни проти України.
Саме тоді Руслан остаточно прийняв для себе рішення не бути зрадником України та залишив
півострів. Йому було не по дорозі з багатьма колишніми колегами по службі в прокуратурі Автономної Республіки Крим, які стали «няшами», обравши шлях прислужників путінських окупантів. Мабуть,
вибір був непростий, адже відомо, що в перші тижні анексії загарбники роздавали щедрі обіцянки
матеріальних благ і стрімкого підвищення у кар’єрі тим, хто забуде, що присягав на вірність Україні.
Щедрими ріками звідусіль лилися «байки» путінських заброд про «рускій мір» і що «ми ж браття, але
з Росією краще», а тому крок Руслана – російськомовного «східняка» – та багатьох його чесних колег
був свідомим і обдуманим.
Головна правова робота виконана. Годі було залишатися на півострові, і Кравченко повернувся
на материк. Став старшим прокурором Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів
у воєнній сфері Західного регіону України, а далі, у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі
органів прокуратури, перейшов на посаду старшого прокурора військової прокуратури Львівського
гарнізону Західного регіону України.

Прокурор на війні
Після побаченого у Криму, відчувши всю підступність «братерської любові» росіян, Руслан добровольцем пішов на Донбас, де точилася реальна війна, текла кров, гинули люди. Наша країна в перші
дні агресії на сході виявилася не готовою до прямого збройного втручання, в армійських частинах
панували безлад і зрада. Треба було наводити порядок і повертати дисципліну. Це випало на долю
заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора України Анатолія
Матіоса та його підлеглих.
Руслан Кравченко добровільно пішов в АТО. Як сухо занотовано у його послужному списку, в період із 8 вересня 2014 року по 10 березня 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній
операції при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33 військової прокуратури Південного регіону України. Тобто він спершу служив у штабі сектора С під Дебальцевим, а потім був у
Артемівську (теперішній Бахмут). Зараз ми знаємо, що за цим скупим записом – і ризик для життя,
і колосальна відповідальність, і жорстокі враження від війни.
Руслан на власні очі бачив те, що відбувається на Донбасі, як-то кажуть, був у матеріалі. Згодом,
працюючи в Києві, фахово й аргументовано доводив у судах вину російських військових, зокрема
«грушників», які за лукавим твердженням Путіна, «заблукали» на територію України. Саме за участю
Кравченка забезпечено належний рівень підтримання державного обвинувачення у кримінальному
провадженні за обвинуваченням військовослужбовців окремого загону спеціального призначення
3-ої окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ Генерального штабу Збройних сил
РФ Єрофєєва та Александрова.
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Наслідком цього став вирок Голосіївського районного суду Києва, яким їх визнано винними у
веденні агресивної війни, сприянні діяльності терористичній організації «ЛНР» та вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини. Обох російських окупантів засуджено до відбування
покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією. Феміда не повірила, що путінські «грушники» просто відпочивали в донецьких степах під час відпустки чи мирно насолоджувалися екзотичними териконами. Молодий український прокурор міг навести багато фактів про їхні криваві злочини
на Донеччині.

На сторожі територіальної цілісності
Повернувшись із зони АТО, прокурор не забув про Крим і російську агресію – продовжив війну
проти російсько-путінської чуми в правовому полі. Зокрема, під його безпосереднім процесуальним
керівництвом здійснюється кримінальне провадження за фактом вчинення представниками Російської Федерації та її Збройних сил умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону
України, розв’язання і ведення агресивної війни, що призвело до загибелі людей та інших тяжких
наслідків.
Спершу зібрано достатні докази, повідомлено командувачу Чорноморським флотом РФ віцеадміралу Олександру Вітку про підозру у вчиненні: умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України; підбурювання до вчинення державної зради – діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду
суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; планування, підготовки та ведення агресивної війни проти
України. Тепер справа Вітка вже слухається у суді.
«Виконання Вітком вищевказаних дій забезпечило військову окупацію території півострова Крим
та дало змогу іншим співучасникам виконати визначені їм ролі у реалізації спільного умислу щодо
анексії АР Крим і міста Севастополя шляхом організації проведення незаконних сепаратистських
референдумів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності
України та заподіяння збитків у вигляді втрати об’єктів державної власності на загальну суму понад
1 трлн грн», – розповідає прокурор Кравченко.
Сьогодні він також підтримує державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього представника президента РФ на окупованій території півострова Крим Олега
Бєлавенцева, здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за підозрами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника штабу – першого заступника командувача Чорноморським флотом РФ Олександра Носатова, начальника Берегових військ Чорноморського флоту РФ
Олександра Острікова, статс-секретаря Міністерства оборони – заступника міністра оборони РФ Миколи Панкова, командира 41-ої бригади ракетних катерів (військова частина 72165) Чорноморського
флоту РФ капітана 1 рангу Олександра Толмачова й інших путінських злочинців у формі.
Саме Кравченко як військовий прокурор уперше оприлюднив перелік військових частин і підрозділів, які безпосередньо причетні до захоплення Російською Федерацією території українського
Криму. Вочевидь, щоб аргументовано публічно заявити про це, необхідно було провести величезну
копітку роботу, зібрати та проаналізувати факти, зважити докази.

Справа Януковича: від печерських пагорбів до суду
«Я вам, як захиснику Януковича, повідомляю, що вам вручається письмове повідомлення про
підозру Януковичу від 28 листопада 2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5. ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України на 25 аркушах, пам’ятка
про права та обов’язки підозрюваного Януковича, а також дві повістки Януковичу від 28 листопада
2016 року. Ці документи вручаються для передачі підозрюваному», – твердо виголосив у суді перед
десятками телекамер прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко.
Нагадаємо, що 28 листопада минулого року переляканий диктатор-втікач у Святошинський суд
Києва особисто не з’явився, натомість довго філософствував і відверто брехав по скайпу із російського Ростова. Присутньому у київському суді Генпрокурору Юрію Луценку довелося збити менторський апломб віртуальному колишньому лідеру «регіоналів» і максимально популярно роз’яснити
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його права та обв’язки як підозрюваного у державній
зраді.
Розслідуючи цю справу, формуючи доказову базу
вини екс-президента України Віктора Януковича у
державній зраді, Руслану Кравченку довелося навіть
побувати в Нью-Йорку – у штаб-квартирі Організації
Об’єднаних Націй, представництві України в ООН. Секретаріат ООН надав Генпрокуратурі фотокопію заяви Віктора Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська на територію України.
Нині естафета розгляду резонансної справи про
державну зраду В. Януковича перейшла до Печерського суду міста Києва. Руслан Кравченко є старшим прокурором у справі та стверджує, що зможе
довести вину колишнього глави держави, але не збирається слухати теревені по скайпу, а чекає його на
лаві підсудних і гарантує неупереджений, змагальний
судовий розгляд. «Я запевняю сторону захисту, запевняю підозрюваного Януковича, що беру на себе
повну відповідальність щодо забезпечення безпеки
підозрюваного Януковича. Ми його зустрінемо на
державному кордоні, я заарештую відповідно до ухвали слідчого судді», – каже Кравченко. Досвідченіші
прокурори зазначають, що для такої позиції у відстоюванні законності треба мати мужність.
20 січня цього року після багатогодинного безперервного судового процесу, у жорсткому інтелектуально-правовому змаганні прокурори Руслан Кравченко та Максим Крим своїми неспростовними юридичними аргументами добилися можливості здійснювати заочне досудове розслідування
справи В. Януковича.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та надано дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою В. Януковича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в
умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення
порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України.
Висококваліфіковані адвокати колишнього президента України, попри титанічні зусилля, зрештою
не змогли досягти бажаної для свого клієнта ухвали суду. «Окрема подяка стійкості судді та прокурорам, які в ході 15-годинного засідання працювали на Закон і Справедливість», – написав тоді у «Фейсбуці» Генеральний прокурор України.
Тепер прокуратура розслідуватиме державну зраду В. Януковича, і його переховування від правосуддя в країні-агресорі не врятує від покарання.
Подейкують, що В. Путін у своєму вузькому оточенні постійно наголошував: «Треба займатися
Україною, бо ми її можемо втратити». Кремлівський диктатор-загарбник мав підстави для хвилювань. В Україні вже з’явилося покоління, яке виросло в реаліях державної незалежності, зорієнтоване на європейські цінності. Це, мабуть, і є найбільший путінський ворог, який лякав і змусив піти
на злочин – почати війну. Незважаючи на місце народження, навіть рідну мову, молоді люди свідомі
свого громадянства, їх не зачарувати «рускімі мірами» та «веснами».
Нове покоління першим вийшло на Євромайдан, було на передовій під час Революції гідності, боронить свою державу на Донбасі. До нього належить і наш співрозмовник – військовий прокурор
Руслан Кравченко. Його приклад не винятковий, а показовий. Для багатьох громадян гасло «Батьківщина і честь» – не пустий звук. І саме вони вже є обличчями нової прокуратури України.
Юрій ДОРОШЕНКО,
заслужений журналіст України
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПРАЦІВНИКІВ
ПРОКУРАТУРИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У Національній академії прокуратури України згідно з наказом Генерального прокурора України від 3 листопада 2016 року № 155ш утворено відділ мовної підготовки, основними завданнями якого визначено: здійснення іншомовної підготовки працівників
органів прокуратури; методичне забезпечення дисципліни (для трьох іноземних мов,
що викладаються працівниками відділу, а саме: англійської, німецької та італійської);
проведення міжвузівських наукових і методичних комунікаційних заходів з іншомовної
підготовки фахівців права.
Роботу в цьому напрямі було розпочато з проведення вхідного тестування із англійської мови для працівників Академії та органів прокуратури серед осіб, які виявили бажання покращити рівень знань з іноземної мови. Таких осіб із Генеральної прокуратури
України було 469, з Прокуратури міста Києва і місцевих прокуратур – 195, із Прокуратури
Київської області – 74. За результатами тестування сформовано для занять на тримісячних курсах іноземних мов 2 потоки груп: 18 груп із працівників Академії та 13 груп з працівників Генеральної прокуратури України, Прокуратури міста Києва, місцевих прокуратур і Прокуратури Київської області.
Перший потік груп розпочав роботу в грудні 2016 року (працівники Академії –
з 5 грудня, а працівники органів прокуратури – із 19 грудня), завершення якої заплановано на березень 2017 року.
Середня кількість осіб у групах, до яких входять працівники Національної академії
прокуратури України, – 10, у групах, в яких іншомовну підготовку проходять працівники
органів прокуратури – 25.
Заняття проводяться із трьох вказаних іноземних мов двічі на тиждень. Тематика
курсів зорієнтована передусім на ситуації повсякденного спілкування, зокрема: «Ділове
знайомство. Обмін контактами», «В аеропорту. На вокзалі», «Орієнтація в місті», «В магазині / супермаркеті», «У лікарні. В аптеці». Однак на завершальному етапі заплановано
також вивчення професійних тем. Так, для працівників Національної академії прокуратури України це – «Формули мовного етикету в публічних виступах», «Правила підготов-
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ки презентації іноземною мовою», «Мовні кліше, які вживаються в наукових текстах»,
«Міжнародні (зокрема, юридичні та правоохоронні) структури». У свою чергу, для працівників органів прокуратури як професійні визначено теми «Юридичні професії в сфері
кримінальної юстиції у країнах, мова яких вивчається (Велика Британія, США, ФРН, Італія)», «Лексика, пов’язана з прокурорською діяльністю», «У суді» тощо.
Така мовна підготовка здійснюється відповідно до двох робочих програм навчальних дисциплін «Ділова іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Заняття проводяться систематично також і в комп’ютерному класі, де відвідувачі
курсів мають можливість в оригіналі чути носіїв мови у ситуаціях повсякденного та професійного спілкування, під керівництвом викладача користуючись мережею Інтернет
(You Tube) та найсучаснішою апаратурою.
На сьогодні до друку готується посібник «Англійська мова», призначений для занять
на курсах, триває написання словників-мінімумів англійської та німецької прокурорської
лексики, збірника тестів і практикуму з англійської мови.
Що ж до забезпечення роботи у напрямі проведення міжвузівських наукових і методичних комунікаційних заходів з іншомовної підготовки фахівців права, то на квітень
цього року заплановано Всеукраїнську науково-практичну конференцію з робочою назвою «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та сектору безпеки»,
а на жовтень – методичний семінар «Викладання іноземних мов для специфічних категорій слухачів».

Довідково:
Керівництво роботою відділу мовної підготовки Національної академії прокуратури України здійснює доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент
Нітенко Ольга Валеріївна (2015 року захистила докторську дисертацію «Іншомовна
підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід»).
Роботу структурного підрозділу забезпечують також старші викладачі: кандидат філологічних наук Левіщенко Марія Сергіївна, Маркелова Анастасія Андріївна та Шум Ольга
Володимирівна.
Контактна інформація:
телефон: (044) 206−18−20, внутрішній телефон: 331, кабінет № 420 корпусу 1,
e-mail: flt@ap.gp.gov.ua
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
У ПРОКУРОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Процеси демократизації суспільних відносин, євроінтеграції та реформування органів прокуратури зумовлюють те, що європейським стандартам захисту прав і свобод
людини та громадянина приділяється дедалі більше уваги в діяльності прокуратури.
З метою належної реалізації завдань Академії, ефективної наукової взаємодії з представниками міжнародних організацій у питаннях науково-експертного та методичного
забезпечення процесу реформування органів прокуратури відповідно до наказу Генерального прокурора України від 3 листопада 2016 року № 155ш створено відділ дослідження проблем впровадження практики Європейського суду з прав людини в прокурорську діяльність Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури
України.
Основними завданнями новоствореного відділу є: проведення досліджень, спрямованих на наукове та практичне забезпечення діяльності органів прокуратури у
сфері впровадження практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ); участь
у науково-методичному забезпеченні впровадження практики ЄСПЛ у прокурорську діяльність; розроблення пропозицій щодо вжиття заходів загального характеру в частині
зобов’язань України з виконання рішень ЄСПЛ, в тому числі надання наукових висновків
до проектів нормативно-правових актів; проведення науково-експертного моніторингу
належності застосування практики ЄСПЛ в прокурорській діяльності; підготовка та проведення наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих
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столів, тренінгів тощо, залучення наукових працівників до відповідних наукових або
навчально-наукових проектів, що здійснюються ЄСПЛ, Радою Європи та іншими установами, органами, організаціями; участь в організації спеціальних змагань (моделювань
судових засідань (англ. moot-courts)) із практики ЄСПЛ спільно з іншими навчальними
закладами, органами державної влади, Радою Європи, громадськими організаціями,
іншими органами й установами.
Відділом налагоджено співпрацю з представниками таких міжнародних організацій, як Рада Європи, Консультативна місія Європейського Союзу, Моніторингова місія
ООН з прав людини в Україні.
Розпочато активну співпрацю фахівців відділу з Урядовим уповноваженим у справах
Європейського суду з прав людини та представниками його Секретаріату.
За ініціативи відділу та сприяння Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» організовано проведення впродовж січня – березня
2017 року серії тренінгів з питань застосування Конвенції з прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для прокурорів, які успішно
пройшли тестування на зайняття посад прокурорів місцевих прокуратур.

Довідково:
У відділі працюють молоді фахівці у галузі національного та міжнародного права,
які досліджують питання впровадження європейських стандартів у діяльність прокуратури України: начальник відділу Плотнікова Вероніка Петрівна – кандидат юридичних
наук; головні наукові співробітники: Власюк Віталій Володимирович – кандидат юридичних наук, Лотюк Дмитро Петрович.

Контактна інформація:
телефон: (044) 206-18-55, внутрішній телефон: 252, кабінет №211 корпусу 2,
e-mail: praktika.espl.ndi@gmail.com
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РОЗПОЧАЛОСЬ НАВЧАННЯ ПРОКУРОРІВ,
ЯКІ УСПІШНО ПРОЙШЛИ ТЕСТУВАННЯ
НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
ПРОКУРОРІВ МІСЦЕВИХ ПРОКУРАТУР
У ході реалізації реформи органів прокуратури України понад дві тисячі кандидатів
взяли участь у тестуванні на зайняття вакантних посад в місцевих прокуратурах.
Кандидати, які успішно пройшли усі випробування, розпочнуть свою діяльність із
проходження навчання в Національній академії прокуратури України.

Із 16 січня по 17 лютого 2017 року викладачі Академії, досвідчені працівники Генеральної прокуратури України, судді Вищого спеціалізованого суду України, адвокати,
представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
правозахисних громадських організацій проводитимуть заняття для першого потоку
слухачів – 203 новопризначених прокурорів.
Під час навчальних занять слухачі набудуть навичок практичної діяльності при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням, проведенні негласних
слідчих (розшукових) дій, опанують методики підтримання публічного обвинувачення в різних категоріях справ, здійснення представництва в умовах законодавчих змін,
ознайомляться з організацією роботи в органах прокуратури та основними вимогами до службової й позаслужбової поведінки прокурора, поліпшать знання проблем
кримінально-правової кваліфікації.
Для прокурорів місцевих прокуратур організовано тренінги та практичні заняття
з питань первинного обліку роботи та ведення статистичної звітності про результати
прокурорсько-слідчої діяльності, щодо повноважень прокурора – процесуального керівника з ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності прокурора.
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Розподіл слухачів по регіонах
(16 січня – 17 лютого 2017 року)

6

3

13

10

5
9

13
4
2

6

10
9
6
9
7
3
3

5
7
5
35

10
19

4

ȼɿɧɧɢɰɶɤɚɨɛɥ
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚɨɛɥ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚɨɛɥ
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚɨɛɥ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚɨɛɥ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɨɛɥ
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚɨɛɥ
ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥ
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚɨɛɥ
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚɨɛɥ
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚɨɛɥ
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɚɨɛɥ
Ɉɞɟɫɶɤɚɨɛɥ
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚɨɛɥ
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚɨɛɥ
ɋɭɦɫɶɤɚɨɛɥ
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚɨɛɥ
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚɨɛɥ
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚɨɛɥ
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚɨɛɥ
ɑɟɪɤɚɫɶɤɚɨɛɥ
ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɚɨɛɥ
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚɨɛɥ
ɦɄɢʀɜ

За сприяння Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної
юстиції в Україні» для новопризначених прокурорів проводитиметься серія тренінгів з
питань застосування Конвенції з прав людини і основоположних свобод та практики
Європейського суду з прав людини, до яких залучено національних експертів – консультантів Ради Європи, представників Консультативної місії Європейського Союзу, Моніторингової місії ООН з прав людини, Секретаріату Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини.
З 20 лютого по 23 березня 2017 року заплановано провести навчання для слухачів
другого потоку – прокурорів, які так само успішно пройшли тестування на зайняття вакантних посад прокурорів місцевих прокуратур та призначені на відповідні посади.
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ЗАХИСТ ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ
ПРОКУРОРАМИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ
У сучасній українській державі продовжується процес реформування прокуратури відповідно до стандартів діяльності прокуратури, які
визначені міжнародними нормативно-правовими актами та рекомендаціями Ради Європи.
Кардинальних змін зазнав конституційно-правовий статус прокуратури, зокрема її функціональна складова. Відповідно до Конституції
України прокуратура здійснює: підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і
розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і в порядку, що визначені
законом1.
У чинній редакції Основного Закону України конституційна функція
прокуратури – представництво інтересів в суді – збережена лише щодо
захисту державних інтересів у виняткових випадках і в порядку, визначених Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, відповідно до якого прокурор здійснює представництво в суді законних
інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів
держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу2.
Реалізуючи визначені законодавством функції, прокурор діє з метою захисту загальних інтересів суспільства та держави.
Тому органами Прокуратури Дніпропетровської області завжди
повною мірою здійснювалися повноваження для своєчасного й ефективного захисту інтересів держави, адже це є одним із пріоритетів їх
діяльності.
Використовуючи представницькі повноваження, органи прокуратури Дніпропетровщини у 2016 році пред’явили до суду 624 позови
на загальну суму 787 млн грн, за позовами прокурорів забезпечено
реальне виконання судових рішень на загальну суму 565,7 млн грн та
за вступами у справи в інтересах інших державних органів стягнуто
95,3 млн гривень.
Протягом 2016 року органами прокуратури Дніпропетровщини вжито заходи щодо:

Віктор Матвійчук
прокурор
Дніпропетровської області,
державний радник юстиції
3 класу

ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɿ 212 ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ
ɩɨɧɚɞ 28 ɬɢɫ. ɤɜ. ɦ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 25,5 ɦɥɧ ɝɪɧ
1 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII // Голос України. – 2016. – № 118. – 29 червня. –
Ст. 131-1.
2 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1789-12/
print1482310544935609
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ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɿ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɜɿɞɱɭɠɟɧɢɯ
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
ɬɪɭɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ Ⱦɧɿɩɪɿ

ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚɪɢɮɿɜ
ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɟ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɪɹɱɟ
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ:ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ

ɩɨɜɟɪɧɭɬɨ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɩɨɧɚɞ 1615 ɝɚ ɡɟɦɟɥɶ ɜɚɪɬɿɫɬɸ
375 ɦɥɧ ɝɪɧ

ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɟ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ
157 ɥɿɬɚɤɿɜ ɬɚ ɡɥɿɬɧɨ-ɩɨɫɚɞɨɱɧɨʀ ɫɦɭɝɢ
ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 50 ɦɥɧ ɝɪɧ
ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ 34 ɧɟɩɪɚɜɨɫɭɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ
69 ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɚɦɨɱɢɧɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ
ɩɥɨɳɟɸ 44 ɬɢɫ. ɤɜ. ɦ

На сучасному етапі розвитку економіки України особливого значення набуває
раціональне використання державних коштів.
Дієвим інструментом для забезпечення дотримання вимог законодавства у цій
сфері, а також відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок неправомірних
посягань, є захист прокурором державних інтересів у судовому порядку.
Важливою передумовою досягнення високого рівня ефективності захисту
інтересів держави в цій сфері, у тому числі цивільно-правовими засобами, є належна організація, поінформованість прокурора про стан законності у відповідному
регіоні.
У зв’язку з цим особливої ваги набуває систематичне опрацювання та зіставлення статистичної інформації, звітних даних територіальних органів державної казначейської служби, Держаудитслужби, державної статистики, підрозділів внутрішнього контролю та аудиту органів державної влади та місцевого самоврядування,
у тому числі розміщеної на офіційних сайтах відповідно до вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації».
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Йдеться, зокрема, про інформацію щодо: використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів; використання коштів підприємств, отриманих ними
від господарської діяльності; використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та коштів Пенсійного фонду України.
Також запорукою досягнення ефективного результату в роботі органів прокуратури на зазначеному напрямі є взаємодія з органами Держаудитслужби та
систематичне отримання інформації, матеріалів, актів ревізій відповідних органів
щодо виявлених порушень при проведенні фінансово-господарської діяльності
підприємств та організацій.
Так, за результатами виявлення фактів нецільового використання бюджетних
коштів, зокрема й у сфері газо-, водо-, теплопостачання, Прокуратурою Дніпропетровської області до суду пред’явлено два позови в інтересах держави в особі
Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області до державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» та комунального підприємства «Кривбасводоканал» про стягнення зайвих отриманих коштів субвенцій, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію на суму 4,29 млн грн та 5,5 млн грн відповідно. Сьогодні у справах триває судовий розгляд.
Окрім того, прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове
розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб
державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», а також умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2
ст. 382 КК України).
За висновками судово-економічної експертизи, призначеної та проведеної в
межах вказаного кримінального провадження, встановлено необґрунтованість
включення до складу тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення сум витрат на автоматизовану обробку платежів.
Це призвело до безпідставного завищення планових витрат на зазначені комунальні послуги на плановий 2016 рік, що компенсується за рахунок населення, на
10,5 млн грн. Також експертизою встановлено, що в результаті необґрунтованого
завищення тарифів протягом 2013–2016 років споживачами було надлишково сплачено державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» понад 11,5 млн гривень.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.
У зв’язку з викладеним Прокуратура Дніпропетровської області звернулася
з листом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (НКРЕ), про розгляд питання щодо зменшення
тарифу для населення на комунальні послуги вказаних підприємств у розмірі необґрунтовано включених до нього витрат. Після отримання відповіді НКРЕ буде
вирішено питання щодо вжиття заходів представницького характеру.
Незважаючи на суттєві законодавчі зміни щодо порядку реалізації прокурорських повноважень, у тому числі у сфері державної та комунальної власності, захист інтересів держави на цьому напрямі відповідає належному рівню.
Впродовж 2016 року органами прокуратури Дніпропетровської області вжито
заходи щодо витребування з незаконного володіння 212 об’єктів державної та комунальної власності.
Це свідчить, що прокуратура залишається дієвим інструментом забезпечення
законності у вказаній сфері. На сучасному етапі реформування правоохоронної
системи лише органи прокуратури здатні захистити державу та територіальну громаду від неправомірних посягань на власність.
Важливим кроком у забезпеченні органів прокуратури інформацією стало відкриття доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно3 та Реєстру
3

Кабінет електронних сервісів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kap.minjust.gov.ua
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прав власності на нерухоме майно4, Державного реєстру іпотек5, Єдиного реєстру
заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів6. Вказані реєстри
дають змогу відслідкувати етапи відчуження окремих об’єктів нерухомості, зосередити увагу на окремих підставах набуття права власності, а це, у свою чергу, дає
можливість вжити швидкі та дієві заходи, спрямовані на усунення порушень.
Так, Прокуратурою Дніпропетровської області встановлено факти незаконного
відчуження об’єктів нерухомості у м. Дніпрі, серед яких – приміщення ДП «Науководослідний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади».
У межах колишнього СРСР вказаний інститут – це єдине підприємство, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч»,
«Ураган», систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб тощо. Інститут має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також є єдиним
розробником і носієм технології виготовлення власного ядерного палива для АЕС,
сердечників бронебійних боєприпасів.
Установлено, що у 2013 році виробничий та лабораторно-побутовий корпуси інституту було передано з державної власності у комунальну нібито як корпус громадського харчування та спортивно-оздоровчий корпус і відчужено шляхом приватизації на користь приватних підприємств.
Незважаючи на те, що за втручання прокуратури об’єкти нерухомого майна
інституту повернулися до комунальної власності, наприкінці 2014 року посадовці
Дніпропетровської міської ради здійснили їх повторне відчуження на користь приватних підприємств, водночас матеріали приватизаційних справ щодо відчуження
вказаних об’єктів зникли.
Наразі прокуратурою пред’явлено позов в інтересах держави в особі Кабінету
Міністрів України про визнання незаконними та скасування рішень Дніпропетровської міської ради та наказу Державного агентства України з управління державними та корпоративними правами та майном, якими передано з державної у комунальну власність корпуси інституту, а також витребування їх у міської ради та
приватних підприємств. Справа за вказаним позовом перебуває в провадженні
Господарського суду м. Києва.
У межах кримінального провадження, розпочатого за цим фактом прокуратурою області, колишньому директору інституту заочно повідомлено про підозру
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; також його оголошено
у міжнародний розшук.
Окрім того, Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено дії ліквідаторів комунальних житлово-експлуатаційних підприємств м. Дніпра, через які з комунальної власності міста протягом останніх років вибуло 193 об’єкти нерухомості.
Протягом 2012–2013 років чотири комунальні житлово-експлуатаційні підприємства міста було визнано банкрутами, а об’єкти нерухомого майна, що перебували
на балансі підприємств, замість передачі іншому комунальному підприємству продано на відкритих біржових торгах за заниженими цінами. Оцінка та продаж об’єктів нерухомого майна проводились одним суб’єктом підприємницької діяльності
за один день, учасниками торгів були сім підприємств, які потім розподілили право власності на
нерухоме майно.
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Кабінет електронних сервісів [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://kap.minjust.gov.ua
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Там само.
6
Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/df64057306a6967dcb7a710eea
b9301d/edynyy_reestr_zaboron_vidchuzhennya_ob_ektiv_
neruhomogo_mayna/
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У незаконно відчужених об’єктах, зокрема, розташовувалися військкомат
Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра, підрозділи органів внутрішніх справ,
відділи Державної виконавчої служби, міграційної служби та державної реєстрації
актів цивільного стану Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра, Державної
реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Дніпропетровського міського
управління юстиції, Фонду соціального страхування, Управління праці та соціального захисту населення, Управління державної казначейської служби, відділення
Ощадбанку, Укрпошти та державні нотаріальні контори.
Наразі Господарським судом Дніпропетровської області скарги прокуратури
задоволено, визнано незаконними дії ліквідаторів комунальних підприємств про
включення до ліквідаційної маси 193 об’єктів нерухомого майна загальною площею понад 28 тис. кв. м вартістю 25,5 млн грн та визнано недійсними результати
біржових торгів та договори купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів.
Зазначений результат досягнуто завдяки належно організованій роботі під час
моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень з виявлення проваджень
у справах про банкрутство комунальних підприємств; установлення факту відчуження об’єктів комунальної власності та підстав для вступу прокурора у розгляд
справи; вилучення в ході досудового розслідування кримінального провадження документів первинного продажу від приватних нотаріусів, які їх посвідчували;
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отримання інформації та документів від органів місцевого самоврядування; визначення підстав для оскарження дій ліквідаторів комунальних підприємств у межах
проваджень про банкрутство; доведення у суді обґрунтованості позиції прокуратури щодо незаконного відчуження комунального майна.
Це чи не найкращий приклад того, коли спільними зусиллями прокурорськослідчих працівників, органів судової влади, місцевого самоврядування вдалося захистити законні права територіальної громади міста на належне їй майно.
Прокуратурою області активно реалізується така форма представництва, як
ініціювання перегляду незаконних судових рішень, виявлених під час моніторингу
Єдиного державного реєстру судових рішень.
Зазначене надає можливість своєчасно викривати та відстежувати відомості
про наявність на розгляді у судах справ чи винесених судових рішень, що порушують інтереси держави та потребують втручання прокурора.
Так, у 2016 році за апеляційними скаргами органів прокуратури Дніпропетровської
області, внесеними в порядку моніторингу, скасовано 34 неправосудні судові рішення, постановлені у справах про визнання права власності на 69 об’єктів самочинного
будівництва площею 44 тис. кв. м, що розташовані на земельних ділянках площею
понад 40 га. Встановлено, що судами безпідставно визнавалося право власності на
самочинно збудовані автостоянки, торговельні центри, кафе, гаражі, автозаправний
комплекс, спортивно-тренувальну базу й інші нежитлові приміщення.
Яскравим прикладом роботи прокуратури в цьому напрямі можна вважати
вступ прокуратури області у справу та оскарження заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпра, яким безпідставно визнано право власності на
державне майно оборонного призначення (157 літаків та злітно-посадочна смуга
вартістю понад 50 млн грн) за товариством з обмеженою відповідальністю. Так,
за втручання прокуратури незаконне рішення суду першої інстанції скасовано,
а вказане майно повернуто законному власнику – Державному навчальновиробничому закладу авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки
ім. маршала авіації О.І. Покришкіна».
Крім цього, за фактом винесення завідомо неправосудного рішення Індустріальним районним судом м. Дніпра прокуратурою області розпочато кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 375 КК України.
Дніпропетровська область є одним із найбільших регіонів України, земельний
фонд області становить 3,2 млн гектарів.
Стан вивчення додержання вимог законодавства з питань земельних відносин
актуальний для регіону, у зв’язку з чим органами прокуратури області постійно
вживаються заходи представницького характеру, спрямовані на забезпечення законності у вказаній сфері.
Зокрема, у 2016 році органами прокуратури області у сфері земельних відносин
заявлено позовів на суму 435,1 млн гривень.
Предметом позовних заяв були визнання недійсними правочинів щодо земельних ділянок, скасування рішень органів місцевого самоврядування та повернення
земельних ділянок, про стягнення заборгованості з плати за землю та розірвання
договорів оренди землі.
Зазначені результати роботи органів прокуратури Дніпропетровщини свідчать
про те, що у прокурорів залишилось достатньо повноважень для своєчасного та
ефективного захисту інтересів держави. Проте слід зауважити, що не варто допускати подальшого обмеження прокурорських повноважень, зокрема, шляхом
унесення змін до Закону України «Про прокуратуру» з метою його приведення у
відповідність до оновлених конституційних положень. Навпаки, доцільно закріпити
у законі поняття державних інтересів, які прокурор має право захищати в судовому порядку. Однак визначати у самому законі перелік сфер діяльності (бюджетна
сфера, природоохоронна сфера тощо), порушення в яких потребуватимуть захисту за допомогою прокурорських повноважень, не варто.
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РІК ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРЕДСТАВНИЦТВА В СУДІ
Досягнення успіху у виконанні конституційного обов’язку прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді
є не тільки пріоритетом у діяльності військової прокуратури Західного
регіону України, а й професійним кредо. Можна з упевненістю сказати,
що саме така, лаконічно сформульована суть роботи – запорука дієвого
механізму захисту прав громадян та інтересів держави.
Зокрема, упродовж 2016 року органами військової прокуратури регіону подано до суду 585 позовів на загальну суму понад 39 млн грн. Задоволено судами 517 позовів на суму 28 млн грн, з яких понад 15 млн грн, –
про стягнення коштів безпосередньо до бюджету.
Доцільно зауважити, що у січні 2016 року прокуратурою регіону заявлено позов в інтересах Міністерства оборони України про стягнення
з ТОВ «Укрзахідавтоспецмаш» до державного бюджету штрафних санкцій за порушення строків ремонту військової техніки, що призначалася
для відправлення в зону АТО, на суму понад 2 млн грн. Цей позов судом
розглянуто та задоволено.
Основні зусилля спрямовувалися на реальне поновлення порушених
прав громадян та інтересів держави. Минулого року офіцерами прокуратури забезпечено реальне виконання рішень суду на загальну суму
257 млн грн, у тому числі стягнуто до бюджету близько 9 млн грн. Забезпечено добровільне відшкодування у розмірі понад 4 млн грн, з яких
2,9 млн грн – до бюджету.
Розрахунок стосовно одного прокурорсько-слідчого працівника прокуратури регіону (їх загалом є 123) свідчить, що кожен реально повернув
державі понад 2 млн гривень.
Наведемо приклади. Завдяки сприянню військового юриста соціальну допомогу при народженні дитини було надано понад 50 матерям. Окрім цього, до суду подано 316 заяв в інтересах громадян про стягнення
на користь військовослужбовців одноразових виплат, а також нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на суму 1,2 млн грн, які судом
розглянуто, задоволено та реально виконано.
З огляду на це актуальним залишається питання щодо залишення за
військовою прокуратурою на особливий період можливості представляти інтереси громадян (військовослужбовців, демобілізованих, членів
їх сімей) у суді.
Завдяки вступу прокурора у справи за позовами інших осіб у 2016 році
попереджено спроби незаконного стягнення з державного бюджету коштів на загальну суму 800 тис. гривень.
Окрім захисту інтересів держави у сфері наповнення державного
бюджету представницька діяльність військових прокуратур регіону у
2016 році зосереджувалася й на інших пріоритетних напрямах, у тому
числі на поверненні у державну власність незаконно відчуженого нерухомого військового майна. За результатами діяльності на вказаному
напрямі судами задоволено 54 позови щодо такого майна загальною
вартістю 9 млн грн, реально повернуто об’єктів нерухомості вартістю
понад 30 млн гривень.
Завдяки вжитим військовою прокуратурою Івано-Франківського
гарнізону заходам повернуто до державної власності нежитлові приміщення загальною площею 1690 кв. м, вартістю 7 млн грн, розташовані у
м. Івано-Франківську (приміщення колишнього готелю «Зірка»).

Олег Сенюк
військовий прокурор
Західного регіону України,
полковник юстиції
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Також прокуратурою регіону забезпечено реальне виконання судового рішення щодо повернення державі незаконно відчуженого нерухомого майна – колишнього приміщення побутового обслуговування, розташованого у м. Тернополі.
Загальна площа цього об’єкта нерухомості становить понад 1 тис. кв. м, ринкова
вартість перевищує 7,8 млн гривень.
Окрім того, у Господарському суді Львівської області триває розгляд справи за
позовом першого заступника військового прокурора Західного регіону України в
інтересах державного концерну «Укроборонпром» та державного підприємства
«Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння площею понад 10 тис. кв. м, вартістю 19,8 млн гривень.
Надзвичайно результативною у минулому році стала представницька діяльність
прокуратури у сфері земельних відносин, що дало змогу повернути в державну
власність земельні ділянки загальною площею 10 151 га, вартістю понад 218 млн гривень.
Зокрема, завдяки вжитим військовою прокуратурою Луцького гарнізону заходам забезпечено реальне виконання судового рішення щодо повернення земельної ділянки Повурського авіаполігону, дислокованого у Волинській області, площею понад 10 тис. га, вартістю 195 млн гривень.
У травні 2016 року постановою Львівського окружного адміністративного суду
задоволено позов прокуратури регіону та скасовано незаконну ухвалу Львівської
міської ради щодо прийняття у власність територіальної громади без згоди Міністра оборони України земельних ділянок трьох військових містечок, розташованих у м. Львові, площею понад 16 гектарів.
Упродовж вересня – листопада минулого року Львівським апеляційним господарським судом залишено без змін рішення Господарського суду Закарпатської
області про задоволення шести позовів військового прокурора Ужгородського
гарнізону в інтересах Мукачівського прикордонного загону до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, фермерського господарства «Гетен
2014». Суд постановив визнати недійсними договори оренди шістьох земельних
ділянок прикордонної смуги на території Берегівського району Закарпатської області загальною площею 79 га, вартістю майже 2 млн гривень.
Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону забезпечено реальне виконання судового рішення щодо повернення державі незаконно відчуженої земельної ділянки у м. Виноградові, що на Закарпатті, площею 30,6 га, вартістю понад 19 млн гривень.
Не залишилися поза увагою прокуратури питання дотримання законодавства у
сфері захисту навколишнього природного середовища: прокурорами забезпечено
розгляд і задоволення 12 позовів на суму 1,6 млн грн та реальне виконання рішень
суду на суму 1,4 млн гривень.
Зокрема, у червні 2016 року рішенням Господарського суду Івано-Франківської
області, яке набрало законної сили, задоволено позов військового прокурора
Хмельницького гарнізону про стягнення з ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» збитків у розмірі понад 1 млн грн, заподіяних унаслідок незаконної
рубки лісу.
Також прокуратура регіону вживала заходи щодо захисту інтересів держави у
сфері збереження державного матеріального резерву.
Наприклад, у січні 2016 року Господарським судом м. Києва задоволено позов
військового прокурора Львівського гарнізону та зобов’язано підприємство «Львівський завод «Автонавантажувач»» повернути Державному агентству резерву
України майно та цінності мобілізаційного резерву на загальну суму 6 млн гривень.
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ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
З ухваленням Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня
2014 року № 1697-VII та нещодавніх змін до Конституції України зроблено великий крок на шляху до адаптації національного законодавства
до європейських і світових правозахисних стандартів. Так, зменшено
обсяг державно-владних повноважень органів прокуратури (позбавлено функції представництва інтересів громадян), встановлено підвищені вимоги для вжиття заходів прокурорського реагування (представництво інтересів держави може здійснюватися лише у виняткових
випадках і після підтвердження судом підстав для представництва).
Із урахуванням зазначених змін та діяльності в умовах проведення
антитерористичної операції прокурори Донецької області протягом
2016 року спромоглися пред’явити позови на суму 156 млн грн, частину
яких наразі вже розглянуто та задоволено (на 125,4 млн грн). За цей
період іншими сторонами добровільно відшкодовано 147,8 млн грн,
а на користь держави примусово стягнуто 75,6 млн грн і повернуто
327 га землі. У ході представництва прокурори узяли участь у розгляді
судами понад 1,2 тис. справ, розпочали 77 кримінальних проваджень та
оскаржили 146 незаконних рішень державних виконавців.
Прокуратурою активно застосовувались представницькі повноваження на таких напрямах, як захист державних інтересів у сфері земельних відносин, захист державних і комунальних майнових прав,
забезпечення законності під час проведення публічних закупівель за
бюджетні кошти тощо.
Наприклад, у сфері державної та комунальної власності Прокуратурою Донецької області у 2016 році встановлено, що на підставі незаконних рішень виконкомів місцевих рад Донецької області недержавний суб’єкт господарювання отримав у приватну власність три цілісні
майнові комплекси державної форми власності (елеватори) загальною
площею понад 57 тис. кв. м та оціночною вартістю понад 55 млн грн.
У зв’язку з цим прокуратура подала позови про визнання незаконним
рішення органу місцевого самоврядування та скасування свідоцтв про
право приватної власності на вказане майно. Один із позовів судом
уже розглянуто та задоволено.
На захист інтересів держави у сфері публічних закупівель прокуратурою області також подано низку позовів, зокрема в інтересах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства
економіки і торгівлі України до ДП «Селидіввугілля», ТОВ «Компанія
Промторг» про визнання недійсним частини договору поставки щодо
закупівлі регенеративних патронів до навчальних саморятівників на
6,9 млн грн. У ході розгляду спору сторони добровільно відмовились
від закупівлі цих виробів, у зв’язку з чим провадження у справі припинено через відсутність предмета спору.
Крім того, у 2016 році прокуратурою області приділено значну увагу
захисту інтересів держави у земельній сфері: до судів подано 89 позовів на суму 11,3 млн грн щодо земельних ділянок площею 385 га, з яких
задоволено 62 на суму 6,3 млн грн щодо земельних ділянок площею
210 гектарів.
Не залишився поза увагою захист бюджетів державних соціальних фондів. З початку року органами прокуратури Донецької облас-
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ті заявлено 74 позови про стягнення 42,6 млн грн заборгованості в інтересах
держави в особі територіальних органів Пенсійного фонду України в Донецькій
області. На теперішній час судами розглянуто та задоволено 44 позови, з підприємств-боржників стягнуто понад 32 млн гривень.
Заходи щодо захисту інтересів держави також вживають місцеві прокурори.
Зокрема, Слов’янською місцевою прокуратурою Донецької області подано до
суду позов в інтересах держави в особі Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства до фізичної особи про розірвання договору
тимчасового користування лісами та повернення лісової ділянки площею 2,4 га.
Рішенням місцевого суду доводи прокурора про порушення інтересів держави
підтримано, позовні вимоги задоволено у повному обсязі.
Рішеннями Господарського суду Донецької області задоволено два позови
Красноармійської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Димитровської міської ради до приватного товариства про внесення змін до двох договорів оренди земельних ділянок площею 4,6455 га та нормативно-грошовою
оцінкою у 7,5 млн грн. Підприємство зобов’язали узгодити договори оренди із
земельним та податковим законодавствами.
Проте крім позитивних зрушень законодавчі зміни зумовили певні труднощі у практичній прокурорській діяльності, зокрема проблеми у здійсненні
представництва.

1. Складність встановлення підстав для представництва інтересів
держави
Встановлення та обґрунтування наявності підстав для представництва інтересів держави завжди було «болючою» темою для органів прокуратури, особливо після встановлення у ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» від
14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон України «Про прокуратуру») імперативної норми, відповідно до якої прокурор здійснює представництво інтересів
громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав
для представництва.
Раніше підстави для представництва інтересів держави здебільшого установлювались проведенням перевірок додержання вимог законодавства. Такі перевірки проводились як самою прокуратурою, так і органами державного нагляду
(контролю) та надавали можливість безпосередньо дослідити первинні документи, отримати пояснення осіб, вимагати надання певних матеріалів тощо.
Однак із набранням чинності Законом України «Про прокуратуру» прокурорів позбавлено права проводити перевірки й, відповідно, залишено без основного інструмента виявлення порушень законності.
Органи державного нагляду (контролю) так само наразі обмежені у праві проводити перевірки суб’єктів господарювання у зв’язку із встановленням
мораторію відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, ст.ст. 2,
3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 року
№ 1728-VIII. На території та у період проведення антитерористичної операції
тимчасова заборона проведення перевірок органами і посадовими особами,
уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері
господарської діяльності, також встановлена у ст. 3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня
2014 року № 1669-VII.
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Таким чином, склалася ситуація, за якої як прокуратура, так і органи державного нагляду (контролю) практично не мають змоги оцінювати дії осіб і виявляти правопорушення.
На сьогодні засобами перевірки законності дій та встановлення підстав
для представництва залишаються спрямування письмових запитів суб’єктам
владних повноважень, до компетенції яких віднесені повноваження щодо захисту законних інтересів держави (далі – компетентні суб’єкти владних повноважень), та перевірка певних обставин у межах кримінального провадження.
Водночас такі засоби не завжди ефективні.
Так, трапляються випадки відмови компетентних суб’єктів владних повноважень надавати інформацію з посиланням на те, що прокурор спочатку має довести наявність підстав для представництва – нездійснення або
неналежне здійснення захисту інтересів держави самим суб’єктом. Така
відмова є неправомірною, оскільки витребування інформації здійснюється саме з метою встановлення наявності підстав для представництва.
Однак неоднозначне нормативне викладення абзацу 4 ч. 4 ст. 23 Закону
України «Про прокуратуру» дає можливість уникнути обов’язку надати інформацію.
Для вирішення вказаної проблеми прокуратура області детально обґрунтовує письмові запити, налагоджує взаємодію з компетентними суб’єктами
владних повноважень, а також залучає до участі працівників підрозділів представництва у процесуальному керівництві розслідуванням злочинів, що заподіюють шкоду інтересам держави.
Водночас комплексне вирішення цієї проблеми перебуває у законодавчій
площині. Тому вважаємо, що перелік прав прокурора під час встановлення
підстав для представництва слід розширити. Прокурор повинен мати право
збирати докази, отримувати експертні висновки, витребовувати документи не
лише від органу влади, на який покладено захист інтересів держави, а й від
інших осіб, котрі володіють необхідною інформацією.
Таке бачення прав прокурора має підтримку в Парламенті. Зокрема, на розгляді Верховної Ради України перебуває проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури) від 23 вересня 2016 року № 51771.
Водночас викладена проблема зумовлює появу інших труднощів.
З огляду на положення ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», якщо
певні державні інтереси має захищати конкретний суб’єкт владних повноважень, прокурор може представляти такі інтереси, якщо захист цих інтересів
суб’єктом не здійснюється або здійснюється неналежним чином. Для обґрунтування підстави представництва прокурор має право витребовувати інформацію, але лише від цього суб’єкта (абзац 4 ч. 4 ст. 23 Закону України «Про
прокуратуру»).
Наразі компетентні суб’єкти владних повноважень не проводять перевірок
і не володіють інформацією, необхідною для встановлення порушень інтересів держави. Через це прокурор не може надати оцінку належності захисту
державних інтересів відповідним суб’єктом. Крім того, прокурор не має права
витребовувати інформацію від інших осіб та самостійно вжити заходів представницького характеру у цій сфері. Таким чином, державні інтереси, захист
яких має здійснювати компетентний суб’єкт владних повноважень, фактично
залишаються без захисту.
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури): проект Закону України від 23 вересня
2016 року № 5177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=60096
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2. Невизначеність поняття «виключні випадки», в яких прокурор має право
представляти інтереси держави
Однією з новел у конституційному регулюванні стала зміна випадків, у яких прокурор має право представляти інтереси держави. Раніше передбачалось, що прокурор може представляти інтереси держави «у випадках, визначених законом», а
після змін – «у виключних випадках».
Якщо випадки здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді
передбачені у ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», то обсяг поняття «виключні випадки», вказаного у пункті 3 ч. 1 ст. 131-1 Конституції України, залишається
неконкретизованим.
Під «виключними випадками» можна розуміти як конкретні ситуації, що прямо
передбачені у законі (закритий перелік), так і сукупність загальних критеріїв, які
дадуть прокурору можливість самостійно визначити певну ситуацію як виключну
(відкритий перелік).
Неоднозначність указаного конституційного поняття також підтверджується
позицією парламентарів, які внесли на розгляд Верховної Ради України два протилежні за змістом законопроекти: від 23 вересня 2016 року № 51772 та від 6 жовтня
2016 року № 5177-13. Перший передбачає застосування до підстав для представництва принципу «відкритого переліку», а другий, навпаки, – «закритого переліку».
Таким чином, обсяг поняття «виключні випадки» залежить від того, який законопроект буде ухвалено.
Однак наразі найбільш слушною вбачається позиція М.М. Стефанчук4, згідно з
якою поняття «виключні випадки» має бути динамічним та визначатися «відкритим
переліком». Тобто перелік виключних випадків не може бути сформований заздалегідь, а повинен визначатися ситуативно, відповідно до публічних інтересів, які
потребують захисту в конкретний історичний період.

3. Відсутність процесуального порядку підтвердження підстав для
представництва
Законом передбачено, що підстави для представництва прокурором інтересів
держави мають бути підтверджені судом. Проте процесуального порядку підтвердження таких підстав законодавством не передбачено.
Так, залишаються неврегульованими питання: коли суд має перевіряти підстави
для представництва, яким чином він має підтверджувати або спростовувати такі
підстави, в якій формі має виражатися допуск або відмова у допуску прокурора
до справи (усний дозвіл у судовому засіданні або письмова ухвала), який порядок
оскарження допуску або відмови у допуску до справи тощо.
Відсутність чітких відповідей на зазначені питання спричиняє певні складнощі.
Наприклад, Прокуратурою Донецької області у липні 2016 року здійснено вступ у
справу № 805/1283/16-а. Суд першої інстанції допустив прокурора до справи, однак
окремої ухвали про це не прийняв. Після допуску прокурор брав участь у судових
засіданнях, подавав заперечення і клопотання, виступав у судових дебатах тощо,
2 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури): проект Закону України від 23 вересня 2016 року № 5177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60096
3
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів): проект Закону України від 6 жовтня 2016 року № 5177-1
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =60211
4
Стефанчук М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою України функції
представництва / М. Стефанчук // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4. –
С. 36–42.
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проте з рішенням, ухваленим судом за наслідками розгляду справи, не погодився та подав апеляційну скаргу. Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 15 грудня 2016 року таку скаргу залишено без руху у зв’язку з тим,
що судом першої інстанції не прийнято рішення про підтвердження підстав для
представництва, а в апеляційній скарзі не міститься їх обґрунтування5. Наразі таку
ухвалу суду оскаржено, оскільки підтвердження підстав для представництва має
здійснюватись лише один раз, після чого прокурор набуває прав учасника процесу та вже здійснює представництво. Водночас невизначеність порядку підтвердження підстав для представництва створює істотні перепони у реалізації прокурорської діяльності.
На нашу думку, питання про підтвердження підстав для представництва має
вирішуватися під час відкриття провадження за позовом, заявою, скаргою прокурора або у ході розгляду його письмової заяви про вступ у справу. Про підтвердження таких підстав суд має постановляти або зазначати у письмовій ухвалі.
Така судова практика існує6, однак вона непоширена. З метою уникнення зазначеної проблеми та уніфікації судової практики порядок підтвердження підстав для
представництва має чітко регламентуватися процесуальним законодавством.

4. Відсутність об’єктивної необхідності в обкладанні прокурорів судовим
збором
Із вересня 2015 року прокуратуру позбавлено пільг щодо сплати судового
збору. Це мотивовано тим, що крім держави прокурор міг представляти громадян, державні компанії тощо, звільняючи їх від сплати судового збору та ставлячи їх у привілейоване становище порівняно з іншими особами. Однак після внесення змін до Конституції України прокурор має право представляти інтереси
лише держави, у зв’язку з чим його обов’язок сплачувати судовий збір наразі є
неактуальним.
Навіть більше, сплата прокурором судового збору здійснюється з Державного
бюджету України, за рахунок якого фінансується прокуратура (ч. 1 ст. 89 Закону
України «Про прокуратуру»), до Державного бюджету України (ст. 9 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI). Тобто кошти не переходять від одного суб’єкта до іншого, а лише номінально перераховуються.
Нарешті сам факт, що вжиття прокурором цивільно-правових заходів змушує
державу здійснювати видатки (держава сплачує собі ж за реалізацію власних повноважень), убачається нелогічним. У 2016 році прокуратурі на сплату судового
збору виділено 209,5 млн грн. Незважаючи на те, що майже всі позови, заяви,
скарги прокурорів задовольняються й судовий збір відшкодовується, виділені
кошти можуть спрямовуватися на інші, важливіші цілі.
З огляду на це вважаємо за доцільне повернути прокуратурі пільги щодо сплати судового збору, оскільки на теперішній час необхідність в обкладанні прокурора судовим збором відсутня.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що з унесенням змін до законодавства про прокуратуру виникло чимало нормативних колізій. Однак це не свідчить
про негативний вектор таких змін. Виявлені недоліки є лише підставою для подальшого розвитку правового регулювання прокурорської діяльності та визначення належних завдань, засад та орієнтирів прокуратури на законодавчому рівні.
5
Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 15 грудня 2016 року у справі № 805/1283/16-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/63482928
6
Ухвала Донецького окружного адміністративного суду від 22 грудня 2016 року у справі № 805/5049/16-а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/63584143
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Проведення конституційної реформи в Україні з урахуванням
висновків і рекомендацій Європейської комісії «За демократію через
право» (Венеціанська комісія) зумовило зосередження зусиль держави на вдосконаленні національного законодавства у сфері захисту
прав людини та утвердження верховенства права. Указом Президента
України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» від 20 травня 2015 року
№ 276/2015 встановлено пріоритети реформування судової влади –
системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів – і
на рівні конституційних змін, і на рівні впровадження першочергових
невідкладних заходів, які забезпечать необхідні позитивні зрушення у
функціонуванні цих правових інститутів.
Одним із таких пріоритетних напрямів реформування зазначено
приведення повноважень і діяльності органів прокуратури у відповідність до європейських стандартів через їх оптимізацію та обмеження
сфери застосування згідно з рекомендаціями Ради Європи.
30 вересня 2016 року набрали чинності зміни до Конституції України
щодо здійснення правосуддя, якими, зокрема на конституційному рівні, закріплено оновлені повноваження та функції прокуратури.
Відповідно до ст. 131-1 Основного Закону України однією із трьох
конституційних функцій прокуратури надалі залишається представництво інтересів держави у виняткових випадках і в порядку, що визначені законом.
Залишаючи за прокуратурою функцію представництва саме інтересів держави в суді, законодавець мав на увазі, що така прокурорська
діяльність є необхідною, оскільки відображає публічні засади правосуддя і має спрямовуватися на захист поряд із державним і суспільного
інтересу як складових елементів інтересу публічного. Таке твердження кореспондується із положеннями ст. 1 чинного Закону України «Про
прокуратуру», згідно з якими прокуратура України становить єдину систему і в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені
Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини,
загальних інтересів суспільства та держави.
Прокуратура Вінницької області активно застосовує надані Законом
України «Про прокуратуру» представницькі повноваження з метою
захисту інтересів держави, маючи змогу зосередити усі професійні зусилля на цьому напрямі, оскільки внаслідок запровадження в Україні
законодавчого врегулювання, утворення системи органів та запровадження порядку надання вторинної правової допомоги через залучення інституту адвокатури потреба захисту представницькими засобами
інтересів громадян саме органами прокуратури відпала.
У 2016 році органами прокуратури області пред’явлено понад
300 позовів на загальну суму майже 310 млн грн. Судами задоволено
270 позовів на суму 115 млн гривень.
За позовами прокурора реально виконано судових рішень на суму
53,4 млн грн, усього підлягали виконанню рішення на суму 89,2 млн
грн. Частка виконаних рішень становить 60%, що більше від середньої
по державі (50%).
У переважній більшості позовів прокуратури до суду йдеться про
необхідність задоволення суспільної потреби у відновленні законності
у вирішенні важливого та суспільно значущого питання – земельного.

СЬОГОДЕННЯ
У Конституції України (ст.ст. 13, 14) закріплено, що земля – наше основне національне багатство. Вона перебуває під особливою охороною держави та є об’єктом
права власності Українського народу. Органи державної влади та місцевого самоврядування лише здійснюють право власності від імені народу, в тому числі й тоді,
коли приймають рішення щодо розпоряджання землями державної чи комунальної власності.
У структурі економіки Вінниччини вагому роль відіграє сільське господарство,
отже, суттєвого поширення набули правовідносини, пов’язані із використанням
землі. З огляду на це органами прокуратури області активно застосовувались представницькі повноваження щодо захисту інтересів держави у сфері земельних відносин. Минулого року розпочато 20 кримінальних проваджень, заявлено 73 позови
на загальну суму 235 млн грн, задоволено 58 позовів на суму понад 36 млн гривень.
Порівняно з попереднім роком на 23% збільшилась площа земель, повернутих
у державну власність або незаконне надання яких попереджено: 383 га вартістю
48,6 млн грн проти 309 гектарів.
Зокрема, прокуратурою виявлено та припинено кілька незаконних схем у сфері
землекористування.
Так, встановлено, що Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області
видало 170 незаконних наказів щодо надання громадянам дозволів на складання
землевпорядної документації на земельні ділянки резервного фонду Хрінівської та
Купчинецької сільських рад Іллінецького району площею понад 350 га. Ділянки планувалось передати у приватну власність, хоча такі громадяни не мали на це права.
Указом Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня
1995 року № 720/95 (720/95) встановлено, що створюваний під час передачі земель
у колективну власність резервний фонд використовується для передачі у приватну
власність або надання у користування земельних ділянок переважно громадянам,
зайнятим у соціальній сфері на селі, а також іншим особам, яких приймають у члени сільськогосподарських підприємств або які переселяються у сільську місцевість
для постійного проживання (пункт 7).
Указані земельні ділянки перебували в оренді аграрного підприємства, яке,
маючи намір уникнути орендної плати та придбати у власність чималі земельні наділи, ініціювало отримання громадянами, які погодились на незаконну оборудку,
земель у власність з метою подальшого їх викупу.
За цим фактом 21 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.
Також заявлено 20 позовів про визнання незаконними та скасування наказів Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області щодо земельних ділянок площею 40 га вартістю понад 1,3 млн гривень.
Інша схема незаконного користування землею застосовувалася у Ямпільському
районі Вінницької області.
Установлено, що Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області в
2014 році усупереч ст. 7 Закону України «Про фермерське господарство», без конкурентних засад надало фізичній особі на території району в оренду 40 земельних
ділянок, які не становили єдиного масиву, загальною площею 899 га для ведення
фермерського господарства. У поданій до головного управління заяві не було обґрунтовано розміри земельних ділянок та перспективи діяльності господарства, як
того вимагає закон. Також ні на момент одержання землі, ні досі вказаний громадянин не має відповідної техніки та найманих працівників, необхідних для обробітку значних площ, а після отримання ділянок у користування жодного разу не засіяв
поле, відразу передавши у суборенду іншому сільськогосподарському товариству.
З метою захисту державних інтересів за цим фактом заявлено позов.
Постановою Вінницького окружного адміністративного суду, яка залишена в
силі судами апеляційної та касаційної інстанцій, вже задоволено аналогічний позов
прокуратури області, визнано протиправним та скасовано наказ Головного управ-
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ління Держземагентства у Вінницькій області про надання громадянину Д. дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею
339,57 га в оренду на території Немирівського району для ведення фермерського
господарства.
Виявлено також низку випадків використання суб’єктами господарювання землі без сплати орендної плати. Як свідчить практика, Державна фіскальна служба
у разі неподання суб’єктами декларацій про плату за землю не обліковує заборгованість та не вживає заходи щодо її стягнення. Певні суб’єкти орендну плату не
сплачують роками.
Зокрема, приватне підприємство «Хілл», засновником якого є колишній високопосадовець обласної державної адміністрації, упродовж двох років не сплачуючи
орендну плату, використовує 424 га земель промисловості на території п’яти сільських рад. Прокуратурою області пред’явлено 10 позовів про розірвання договорів оренди щодо ділянок площею 260 га вартістю 85 млн грн. Більшість позовів уже
задоволено та на цей час за судовими рішеннями Вінницькій обласній державній
адміністрації та Капустянській сільській раді реально повернуто земельні ділянки
загальною площею 44,3 га вартістю майже 25 млн гривень.
Виявлені у земельній сфері правопорушення демонструють негативні приклади
так званої підприємливості, коли, використовуючи недосконалість законодавства,
його протиріччя, іноді грубо порушуючи закон, недобросовісні ділки намагаються
будь-яким чином уникнути встановлених платежів, незаконним шляхом отримати
те, на що не мають права з метою збільшення власних прибутків.
Наприклад, прокуратурою області в інтересах Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області до Господарського суду Вінницької області скеровано позов про повернення державі трьох земельних ділянок площею 212 га
вартістю 5,2 млн грн. Установлено, що сільська рада в Погребищенському районі з
перевищенням своїх повноважень ухвалила незаконне рішення про надання двом
фізичним особам в оренду 212 га сільгоспугідь, які перебувають за межами населеного пункту. У ході розгляду справи порушення законодавства усунуто.
Звертаючись до суду із позовами на усунення порушень у земельній сфері, органи прокуратури області тримають на постійному контролі виконання цих рішень,
аж до досягнення кінцевого результату.
Так, у минулому році виконано 35 рішень, винесених упродовж 2015 року Ладижинським міським судом за позовами прокуратури області в інтересах Ладижинської міської ради до фізичних осіб про визнання недійсними державних актів про
право власності на землю та зобов’язання повернути землі, оскільки ділянки надано для сільськогосподарського використання в межах прибережної захисної смуги
р. Південний Буг. Ладижинській міській раді за актами повернуто 35 земельних ділянок загальною площею майже 4 га вартістю близько 700 тис. гривень.
Також прокуратурою області 27 травня 2016 року зареєстровано в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, стосовно
службових осіб селянського (фермерського) господарства «Конкурент» у с. Спичинці Погребищенського району. Установлено, що у червні 2015 року Господарський
суд Вінницької області задовольнив позов заступника прокурора області в інтересах
держави в особі ПАТ «Аграрний фонд» до СФГ «Конкурент» про стягнення 2,1 млн
грн. З метою невиконання судового рішення та перешкоджання його примусовому
виконанню службові особи фермерського господарства умисно приховали фактичну кількість зібраного у 2015 році урожаю, вказавши на загибель певних сільгоспкультур та занизивши врожайність інших. Водночас навіть задекларованих 5,3 млн грн
доходів від реалізації сільськогосподарської продукції вистачило б для погашення
боргу перед державою, однак кошти умисно не перераховувались на рахунки господарства, оскільки державною виконавчою службою на них накладено арешт.
Усього у 2016 році у сфері виконання судових рішень зареєстровано 9 кримінальних проваджень.
При виявленні фактів самовільного зайняття земельних ділянок прокуратура
реагувала кримінально-процесуальними засобами. Впродовж минулого року про-
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куратурою області внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного зайняття земельної ділянки історико-культурного призначення
площею 3 га, розташованій на території Никифоровецької сільської ради Немирівського району. Аналогічні провадження зареєстровано за фактом самовільного зайняття земельних ділянок історико-культурного призначення, що знаходяться на
території Кіровської, Чуківської, Рубанської сільських рад Немирівського району.
На вістрі уваги прокурорів повсякчас перебуває дотримання закону та виявлення порушень у бюджетній сфері.
Упродовж минулого року органами прокуратури області у бюджетній сфері
розпочато 4 кримінальні провадження, заявлено 42 позови на суму 15,3 млн грн,
38 позовів на суму 14 млн грн задоволено.
Звертається увага передусім на стягнення встановлених законом платежів до
бюджету, бюджетних коштів, наданих за цільовими програмами, боргів перед
бюджетом тощо.
Так, виявлено випадки ухилення суб’єктами господарювання від сплати внесків
пайової участі. Установлено, що службові особи одного з підприємств Вінницького району, яке збудувало два 36-квартирні житлові будинки загальною кошторисною вартістю 67 млн грн та мало сплатити 2,4 млн грн до бюджету сільської ради,
перерахували тільки 200 тис. грн та, маючи заборгованість у розмірі 2,2 млн грн,
внесли до декларацій про готовність зазначених будинків до експлуатації недостовірні відомості про повну сплату коштів і подали вказані декларації для реєстрації
до сектора ДАБК сільської ради. Службовими особами сектора недостовірні декларації зареєстровано, чим надано можливість забудовнику ввести в експлуатацію будинки та оформити право власності на них без сплати пайової участі в сумі
2,2 млн гривень.
За фактами зловживання службовими повноваженнями посадовими особами
ДАБК сільської ради і підприємства-забудовника, а також підроблення документів
прокуратурою області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Готується позов про стягнення коштів.
Господарським судом Вінницької області 23 березня 2016 року задоволено позов прокуратури області в інтересах Державного агентства автомобільних доріг
України до ПАТ «Південьзахідшляхбуд» та ПАТ «Будівельне управління № 813»,
стягнуто з ПАТ «Будівельне управління № 813» заборгованість за контрактом на
суму 55 млн 929 тис. грн щодо капітального ремонту дороги М03 «Київ – Харків –
Довжанський».
Забезпечено повернення 600 тис. грн ПАТ «Аграрний фонд». На початку 2014 року
це акціонерне товариство, створене Кабінетом Міністрів України у 2013 році з метою
підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, уклало договір
поставки зерна із фермерським господарством Погребищенського району. Згідно
з договором ПАТ перерахувало господарству авансовий внесок на суму 1,2 млн грн,
а господарство зобов’язувалось до 1 жовтня 2014 року передати зерна пшениці у
кількості 1000 т. Однак господарством указані зобов’язання в зазначений строк не
виконано та кошти державному підприємству не повернуто. Прокуратура Вінницької області у 2015 році звернулася до суду з позовом про стягнення з господарства
авансового внеску та штрафних санкцій на загальну суму 2 млн грн. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 3 червня 2015 року, яке набрало законної сили
17 листопада 2016 року, вказаний позов задоволено в повному обсязі. За результатами вжитих заходів у грудні 2016 року, за рахунок реалізації арештованого майна,
з господарства-боржника стягнуто кошти в розмірі 600 тис. грн. Продовжують вживатися заходи щодо повного виконання рішення суду.
У квітні минулого року до Вінницького окружного адміністративного суду подано позов в інтересах Вінницької ОДПІ про стягнення з ТОВ «Експолайт» заборгованості із сплати штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності на загальну суму 3,06 млн грн, який судом задоволено в
повному обсязі.
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До цього ж суду скеровано позов в інтересах Вінницької ОДПІ про стягнення податкового боргу з ПП «Мелалем» на суму 3 млн грн за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі. Аналогічні позовні заяви подано до ТОВ «Сато М» про надання дозволу на погашення податкового боргу на суму 4,5 млн грн, ТОВ «Данвер
Альянс» (сума боргу 547,2 тис. грн), ТОВ «Авіа Макс» (понад 1 млн грн боргу зі сплати податку на додану вартість). Усі вказані вище позовні заяви судом задоволено.
Крім того, прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч. 3
ст. 191 КК України за фактом розтрати посадовими особами обласної комунальної
установи «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» та ТОВ «АльфаКонсалт» 60 тис. грн бюджетних коштів, виділених на придбання металевих контейнерів для будівництва інженерних споруд у зоні АТО. Досудове розслідування
триває.
Ще однією сферою прокурорських пріоритетів у області є захист державної та
комунальної власності. Органами прокуратури розпочато 1 кримінальне провадження, пред’явлено 12 позовів на суму 16 млн гривень.
Господарським судом Вінницької області задоволено 5 позовних заяв заступника
прокурора області в інтересах держави в особі комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» про стягнення 509 тис. 338 грн боргу.
Не залишаються поза увагою прокурорів і незаконні судові рішення та незаконні дії суддів при їх винесенні. Упродовж минулого року органами прокуратури
області в апеляційному порядку оскаржено 18 судових рішень, у тому числі 10 у
порядку моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, задоволено
15 апеляційних скарг.
Крім того, за результатами апеляційного перегляду незаконних судових рішень
місцевих судів області, виявлених під час моніторингу, галузевим відділом прокуратури області ініційовано питання перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України про притягнення до відповідальності трьох суддів, зокрема двох суддів Немирівського районного суду і одного судді Тульчинського районного суду
Вінницької області.
Галузевим відділом внесено п’ять апеляційних скарг на судові рішення, які стосуються незаконного звільнення з-під арешту автомобілів та визнання права власності на транспортні засоби за третіми особами, внаслідок чого до бюджету не
надходили відповідні грошові платежі. Всі апеляційні скарги задоволено судом.
У минулому році розглянуто чотири касаційні скарги органів прокуратури області, з яких три задоволено.
Органами прокуратури області вживаються необхідні заходи щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями.
Так, рішенням Вінницького міського суду від 1 червня 2016 року задоволено позов прокуратури області та стягнуто з колишнього судді Тульчинського районного суду Люлька В.В. на користь держави в особі Головного управління Пенсійного
фонду України у Вінницькій області 6,4 млн грн, які за рішеннями судді незаконно
виплачено з Пенсійного фонду.
Прокуратурою області до Калинівського районного суду скеровано позов в
інтересах Вінницької обласної ради, Калинівської районної ради, Павлівської сільської ради до колишнього виконувача обов’язків начальника Калинівського районного відділу земельних ресурсів Поліщук М.М. про відшкодування шкоди, завданої
злочином, на суму 505 тис. грн. Установлено, що внаслідок протиправних дій вказаної особи у 2007 році ПП «Власта Плюс» отримано в користування 10 га земель
лісового фонду без сплати втрат лісогосподарського виробництва.
Наведене доводить, що представницька функція прокуратури для суспільства
є вкрай важливою, діяльність органів прокуратури у цьому напрямі завжди була
ефективною, сприяла дотриманню, зміцненню та відновленню законності у суспільстві, усуненню істотних порушень у різних сферах суспільної діяльності.
Підвищення рівня її ефективності сприятиме відродженню довіри громадян до
інституту прокуратури, що, можливо, викличе у майбутньому необхідність відновлення запитуваних суспільством повноважень прокурора у сфері представництва.
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ДОСВІД РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ
ЗАКАРПАТТЯ З ПИТАНЬ
ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ
ЗАКОНОДАВСТВА
У РОЗПОРЯДЖАННІ
ТА ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
ОБОРОНИ
З урахуванням особливого географічного становища Закарпатської області, яка межує з чотирма європейськими країнами (Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею), та притаманними прикордонному регіону проблемними факторами, пов’язаними насамперед
з нелегальною міграцією та контрабандою, посилена увага органів
прокуратури області зосереджена й на законності розпоряджання та
використання земель уздовж кордону.
Саме Закарпаття є місцем знаходження земельних ділянок Державної прикордонної служби України загальною площею майже 17 тис.
гектарів.
На теперішній час в області між межею державного кордону
України, інженерно-технічними комунікаціями та контрольно-слідовою полосою (смугою) кордону розташовані сотні гектарів сільськогосподарських та лісогосподарських угідь колишніх зазначених
галузей господарства. Відповідно до опрацювання даних Публічної
кадастрової карти України встановлено випадки надання у власність
та користування земельних ділянок уздовж прикордонної смуги.
Системний аналіз даних, отриманих під час вивчення прокурорами цих питань, викрив як порушення кримінально караного характеру, так і низку проблем, що потребують врегулювання органами
державної влади.
Зокрема, прокурорами встановлено факти надання земельних
ділянок прикордонної смуги вздовж лінії кордону у приватну власність та користування, що є грубим порушенням вимог ст. 84 Земельного кодексу України, ст. 3 Закону України «Про використання земель
оборони», інших законодавчих та підзаконних нормативних актів.
Унаслідок тривалої бездіяльності службових осіб органів охорони
державного кордону сотні гектарів земель прикордонної смуги не
мають правовстановлюючих документів.
Згідно зі ст. 77 Земельного кодексу України землями оборони визнаються землі, надані для розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств
та організацій Збройних сил України, інших військових формувань,
утворених відповідно до законодавства України. Навколо військових
та інших оборонних об’єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування.
У пункті 4 ст. 84 Земельного кодексу України зазначено, що до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну
власність, належать землі оборони.

Андрій НОВІКОВ
заступник прокурора
Закарпатської області
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Водночас Берегівським міжрайонним прокурором встановлено факти
незаконної передачі у приватну власність 39 земельних ділянок у зоні облаштування й утримання інженерно-технічних споруд та огорож державного кордону площею понад 52 га. Подібні порушення виявлено також
Ужгородським міжрайонним прокурором. Площа незаконно переданих
земель на Ужгородщині становить 6 гектарів.
За наведеними фактами розпочато три кримінальні провадження.
Також із метою відновлення права власності держави на землю прокуратурою області вжито заходи представницького характеру щодо скасування незаконних актів і повернення земель у державну власність.
Загалом прокуратурою Закарпатської області до судів пред’явлено
30 позовних заяв в інтересах держави в особі Державної прикордонної служби України та прикордонних загонів до громадян, управління
Держземагентства в Закарпатській області, районного управління юстиції про визнання недійсними та скасування наказів управління Держземагентства в області та повернення у державну власність земельних ділянок з незаконного володіння, площа яких становить понад
58 гектарів.
Ураховуючи складність доведення позовних вимог через відсутність
правовстановлюючих документів на землі прикордонної смуги, прокуратурою області за аналогією використано правову позицію Верховного Суду
України щодо надання земельних ділянок у межах прибережної захисної
смуги. Так, Верховний Суд України на спільному засіданні судових палат
у господарських та цивільних справах 2 вересня 2014 року, розглянувши
справу № 3-41гс-14, предметом якої був спір про визнання незаконними
розпоряджень, недійсними договорів і державного акта на право власності на землю та повернення земельної ділянки, зробив правовий висновок
про те, що за наявності підстав для віднесення земельної ділянки до такої, що розташована у межах прибережної захисної смуги (ст.ст. 58, 60 Земельного кодексу України), ця обставина під час розгляду матеріалів щодо
вилучення (викупу) чи надання таких земельних ділянок може підтверджуватись не тільки відповідною землевпорядною документацією, а й шляхом
урахування нормативних розмірів прибережних захисних смуг, установлених у ст. 88 Водного кодексу України. Подібні правові позиції висловлені
Верховним Судом України у постановах від 22 травня 2013 року у справі №
6-25цс-13 та від 21 травня 2015 року у справі № 6-16цс-14.
Так само, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про
прикордонний режим» від 27 липня 1998 року № 1147 уздовж державного
кордону на його сухопутних ділянках і берегах прикордонних річок, озер
та інших водойм встановлено прикордонну смугу в межах прилеглих до
кордону територій селищних і сільських рад, де запроваджується прикордонний режим. Ширина прикордонної смуги може бути змінена обласними державними адміністраціями за поданням Адміністрації Державної
прикордонної служби України, але вона не може бути меншою від ширини
смуги місцевості, що знаходиться в межах від лінії державного кордону до
лінії прикордонних інженерних споруд.
На цей час судом задоволено усі 30 позовних заяв, площа повернутої
землі у яких становить понад 58 гектарів.
Крім того, у ході розгляду судом справ указаної категорії виявлено факти вчинення суддею дисциплінарного порушення – незаконної відмови у
доступі до правосуддя, чим ускладнено реалізацію прокуратурою області своїх процесуальних прав у зверненні до суду з указаними позовами та
забезпечення права на її розгляд протягом розумного строку. Встановле-
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но, що суддя Берегівського районного суду з метою затягування судового
розгляду по суті 19 справ після відкриття у червні 2015 року провадження у
них та призначення до розгляду постановив ухвали про залишення позовів
прокурора без руху, а далі – без розгляду, у зв’язку з тим, що позовна заява нібито не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, а недоліки позовної
заяви не усунуто.
Незаконні ухвали судді за апеляційними скаргами прокурора на сьогодні скасовано судом апеляційної інстанції. При цьому констатовано, що
вирішення питання про залишення заяви без руху та її повернення після
відкриття провадження у справі є грубим порушенням норм процесуального законодавства.
Прокуратурою області ініційовано питання про притягнення судді до
дисциплінарної відповідальності на підставі пункту «а» ч. 1 ст. 92 Закону
України «Про судоустрій та статус суддів» зверненням 17 листопада 2015
року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з відповідним клопотанням.
Крім того, на розгляді у Закарпатському окружному адміністративному суді перебувають два позови прокуратури області про визнання протиправною бездіяльності Мукачівського та Чопського прикордонного загонів щодо оформлення права користування земельними ділянками в межах
прикордонної смуги площею
16,7 тис. га, вартістю 467 млн гривень.
Позитивні результати представницької роботи органів прокуратури Закарпатської області щодо захисту інтересів держави у сфері законності
розпоряджання та використання земель оборони відмічено Генеральною
прокуратурою України.

ʒʔʜʔʟʏʚʫʜʏʞʟʝʙʢʟʏʡʢʟʏʢʙʟʏʷʜʗ
ʜʏʥʶʝʜʏʚʫʜʏʏʙʏʓʔʛʶʮʞʟʝʙʢʟʏʡʢʟʗʢʙʟʏʷʜʗ

ʞʶʓʡʟʗʛʏʜʜʮ
ʞʟʝʙʢʟʝʟʝʛ
ʞʢʐʚʶʦʜʝʒʝ
ʝʐʑʗʜʢʑʏʦʔʜʜʮ

У Національній академії прокуратури України готується до друку підручник «Підтримання
прокурором публічного обвинувачення»

ˍ

ˋ
˚ː

˓˖

ˇ
ʞ˪

У виданні відображено правові основи
підтримання публічного обвинувачення в
умовах змагального кримінального процесу, запропоновано методику підтримання
публічного обвинувачення у різних категоріях кримінальних проваджень. З огляду на
перспективи здійснення реформи органів
кримінальної юстиції України аналізується
зарубіжний досвід щодо ролі прокурора у
судовому провадженні.
Підручник підготовлено відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, з урахуванням змін чинного
законодавства, а також сучасних теоретичних здобутків вчених-процесуалістів.
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ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОКУРАТУРИ ЖИТОМИРЩИНИ
ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

Сергій Чурін
начальник відділу
організації
представництва в суді
та при виконанні
судових рішень
Прокуратури
Житомирської області,
радник юстиції
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Наявність у прокуратури повноважень за межами кримінальної юстиції є дуже важливим елементом захисту інтересів держави та суспільства, оскільки притягнення особи до кримінальної чи адміністративної
відповідальності не вирішує питання поновлення порушеного права,
відновлення початкового становища. Такі повноваження на сьогодні
реалізуються через конституційну функцію представництва, яка є дієвою формою захисту порушених інтересів держави в суді.
Минулого року органами прокуратури Житомирської області заявлено позовів на суму 184,5 млн грн, з яких уже задоволено судами на суму
73,8 млн грн, понад 8,4 млн грн добровільно сплачено відповідачами.
Повернуто понад 3,1 тис. га незаконно наданих земель, остаточно виконано позови на 58,3 млн грн. Розпочато 50 кримінальних проваджень.
Значним попитом на Житомирщині користуються землі сільськогосподарського призначення, які становлять 51% усіх угідь. Тому поширеними є випадки незаконної передачі таких земель у власність або в
оренду.
Зокрема, агрохолдинги за сприяння посадовців органів влади організовують схеми набуття земельних ділянок на неконкурентних засадах із заниженою ставкою орендної плати через так званих фермерів,
котрі здебільшого є працівниками цих же підприємств. Як наслідок,
землі фактично використовуються великими агропідприємствами, що
таким чином ухиляються від участі в аукціонах.
Відсутність конкуренції призводить до втрат бюджетом значних сум,
а отримання у такий спосіб земель дає можливість недобросовісним
підприємствам економити ще й на сплаті орендних платежів.
Галузевим відділом прокуратури області минулого року попереджено незаконне надання понад 1 тис. га сільськогосподарських земель
вартістю понад 13,7 млн грн, які розташовані на території 15 сільських
рад Любарського району та на підставі наказів Головного управління
Держгеокадастру в області передані в оренду жителю столиці для ведення фермерського господарства, який не мав наміру займатись такою діяльністю.
Усього судами задоволено позовів прокурора щодо земель площею
майже 4 тис. га, вартістю близько 50 млн грн. На розгляді в судах перебувають позови щодо земель площею майже 1 тис. гектарів.
Незаконну схему передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення використовують органи місцевого самоврядування, які
передають в оренду невитребувані частки (паї) з перевищенням повноважень, без згоди законного розпорядника – районних державних
адміністрацій.
Минулого року визнано недійсними договори оренди невитребуваних часток (паїв) площею понад 200 га вартістю 2,4 млн гривень.
Так, Коростенською місцевою прокуратурою в інтересах держави
заявлено позов про визнання незаконним та скасування рішення Наро-
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дицької селищної ради, визнання недійсним договору оренди майже 245 га
землі та зобов’язання повернути її до державної власності.
Установлено, що Народицька селищна рада у 2016 році прийняла неправомірне рішення про передачу в оренду приватному підприємству 244,8 га
землі вартістю 5 млн грн, що знаходиться на території Народицької селищної ради, за межами с. Базар, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Тобто селищна рада порушила вимоги чинного законодавства
та перевищила свої повноваження щодо надання в оренду земель сільськогосподарського призначення, розпорядником яких є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин. Крім
цього, угіддя передані в оренду без розроблення проекту землеустрою щодо
їх відведення.
Рішенням Господарського суду Житомирської області 27 грудня 2016 року
позов задоволено у повному обсязі.
До втрат бюджетних коштів призводять також заниження орендної плати
за землю (встановлюється на рівні не менше 3% нормативної грошової оцінки) та укладання договорів оренди землі взагалі без визначення нормативної
грошової оцінки.
Для запобігання цим втратам, з метою приведення договорів та розміру
орендної плати у відповідність до закону місцеві прокурори заявляли до суду
відповідні позови.
За принципової позиції органів прокуратури області протягом минулого
року заявлено 14 таких позовних заяв, припинено незаконне використання
землі площею 909 га із заниженою орендною ставкою. Унаслідок стягнення
заборгованості з орендної плати за земельні ділянки до бюджету надійшло
понад 17 млн гривень.
Проблемним питанням для області є надання у власність земель, які надалі використовуються для видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Так, викрито схему незаконного заволодіння значною
площею земель із покладами титанових руд підприємством, яке входить до
холдингу DF Group (ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничозбагачувальний комбінат»).
Установлено, що ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат»
звернулося до Житомирської обласної ради про надання дозволу на вилучення лісових ділянок у Володарсько-Волинському районі загальною площею
близько 100 гектарів.
Житомирська обласна рада своїми незаконними рішеннями надала дозвіл на вилучення із постійного користування лісогосподарських підприємств
лісових ділянок з метою їх подальшої передачі для видобутку корисних копалин. Вилучення та зміна цільового призначення земельних ділянок, вкритих
лісами, відбувається винятково за згодою Кабінету Міністрів України. Таким
чином, обласна рада намагалась обійти складну процедуру погоджень і зменшити площу лісів без сплати до бюджету втрат за виведення з обороту земельних лісових ділянок.
Житомирським апеляційним адміністративним судом задоволено позов
прокуратури області, залишений в силі Вищим адміністративним судом України, протиправне рішення скасоване.
Крім того, заявлено позов про визнання незаконним і скасування розпорядження Коростенської райдержадміністрації, яким протиправно затверджено детальний план території земельних ділянок загальною площею 2,3 тис. га,
на яких передбачалось розміщення гірничо-збагачувального комплексу для
видобування титанової руди. Зауважимо, що цей план був затверджений без
проведення обов’язкових громадських слухань.
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Таким чином, під розміщення гірничо-збагачувального комплексу Стремигородського апатит-ільменітового родовища (титанових руд) виділено земельні
ділянки поза межами чотирьох сільських рад Коростенського району.
Вказаним розпорядженням Коростенської райдержадміністрації також заплановано передати в оренду для видобутку титану землі сільськогосподарського призначення (паї) площею понад 1 тис. га, на відчуження яких законом
накладено мораторій.
Також заявлено позов про визнання незаконним та скасування рішення Стремигородської сільської ради про надання дозволу ТОВ «Валки-Ільменіт» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
для обслуговування будівель комплексу з видобутку титанових руд. Вказане рішення прийнято в обхід встановленої Законом конкурсної процедури.
Позови перебувають на розгляді в суді.
Прокуратура Житомирської області активно вживає заходи представницького характеру щодо недопущення передачі земель, на яких розташовано поклади бурштину.
Минулого року з метою попередження використання землі не за цільовим
призначенням до суду заявлено позови про повернення до державної власності
43 га землі вартістю 322,7 тис. гривень.
Крім того, ініційовано перед Державною службою геології та надр України
необхідність проведення геологорозвідувальних робіт з метою розвідки, затвердження та подальшого обліку покладів (запасів) бурштину на території Житомирської області.
Викрито злочинний спосіб уникнення підприємством, яке видобуває пісок,
сплати втрат сільськогосподарського виробництва.
Так, протягом 2007–2015 років на території Попільнянського району підприємство здійснювало безгосподарське використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 50 га, що зрештою призвело до втрати її
родючості та виведення із сільськогосподарського обороту.
Надалі з метою зміни цільового призначення земель промисловості для видобутку піску (який фактично там видобувався), на замовлення суб’єкта господарювання розроблено технічний звіт обстеження земель, у якому зафіксовано
обставини порушення ґрунтового покриву ділянки внаслідок власної господарської діяльності зазначеного товариства.
Таким чином, унаслідок схеми, використаної київськими бізнесменами, до
бюджету не надійшло, за попередніми підрахунками, майже 2,8 млн гривень.
Прокуратурою Житомирської області розпочато досудове розслідування за
ст. 254 КК України за фактом безгосподарського використання земель сільськогосподарського призначення площею майже 50 гектарів.
Ураховуючи значну привабливість земель водного фонду, посадовці вигадують схеми незаконної передачі їх в оренду без проведення державної експертизи землевпорядної документації.
За принципової позиції прокуратури найвищий судовий орган зобов’язав
ТОВ «Рибацький хутір» повернути державі у Малинському районі майже 20 га земель водного фонду в зв’язку з тим, що товариство, усупереч вимогам Водного
та Земельного кодексів України, незаконно побудувало на прибережній захисній
смузі будинок рибалки та малі архітектурні споруди (альтанки). Наразі судове
рішення виконано, будівлі демонтовано.
Загалом державі повернуто майже 40 га земель водного фонду.
Прокуратурою встановлено низку фактів щодо намагань суб’єктів господарювання незаконно одержати за допомогою судових рішень спеціальні дозволи
на користування надрами з метою видобування на території Житомирської області корисних копалин загальнодержавного значення – бурштину.
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У травні 2016 року три київські фірми звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва стосовно зобов’язання Державної служби геології та надр
України видати спеціальні дозволи на користування надрами з метою видобування покладів бурштину на території понад 10 тис. гектарів.
Крім того, два приватні підприємства звернулися до Житомирського окружного адміністративного суду щодо скасування рішення Житомирської обласної
ради, яким правомірно відмовлено у наданні погоджень на отримання спеціального дозволу.
Прокуратура області, маючи на меті запобігти незаконному отриманню
суб’єктами господарювання спеціальних дозволів на користування надрами для
видобутку бурштину, здійснила вступ у розгляд справ на стороні відповідача –
Державної служби геології та надр України та Житомирської обласної ради.
Житомирський окружний адміністративний суд позицію прокуратури та обласної ради визнав обґрунтованою та відмовив одній із приватних фірм у позові,
визнав законним рішення обласної ради.
Розгляд інших судових справ триває.
Важливим джерелом наповнення бюджету є сплата коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених
пунктів, яка виконується замовниками об’єктів будівництва. Згідно з законодавством контроль за надходженням коштів покладено на місцеві ради, проте цей
обов’язок не виконується ними належним чином.
Зокрема, апаратом прокуратури області у вересні минулого року встановлено, що посадовці Оліївської сільської ради Житомирського району не вжили всіх
передбачених законодавством заходів щодо спонукання публічного акціонерного товариства, яке у вересні 2015 року здало в експлуатацію підприємство з
виробництва комбікормів, укласти договір про пайову участь на розвиток інфраструктури населеного пункту.
Унаслідок цього товариством не сплачено до місцевого бюджету 41 млн грн
пайового внеску, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК
України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
З метою усунення порушення чинного законодавства прокуратурою області
вжито заходів представницького характеру та заявлено позов, який наразі перебуває на розгляді у суді.
Прокуратурою з указаних питань розпочато одне кримінальне провадження,
заявлено чотири позови на суму 41,8 млн грн, задоволено позовних вимог на
55 тис. гривень.
Вивчалися питання законності оформлення та використання державного майна суб’єктами господарювання. За прокурорськими позовами повернуто державі приміщення гуртожитку площею 593,1 кв. м у м. Баранівці; гідротехнічні споруди вартістю понад 10,2 млн грн у Радомишльському районі.
З метою захисту державних інтересів органами прокуратури області активно
використовуються права щодо вступу у розгляд судами справ, розпочатих за ініціативи інших осіб.
Так, за втручання прокуратури області вдалося запобігти стягненню з бюджетної установи понад 4 млн грн. Прокуратурою області оскаржено в апеляційному
порядку рішення Господарського суду Житомирської області, яким з комунальної установи «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської
обласної ради на користь комерційної структури стягнуто 4,6 млн грн боргу за
поставлений товар – спеціальне медичне обладнання, а також 4,2 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасну оплату. Наразі апеляційну скаргу задоволено та рішення апеляційного суду залишено в силі Вищим господарським судом України.
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Так само завдяки активній позиції прокуратури області судом відмовлено у
стягненні з бюджету понад 3 млн грн на користь ПП «Реалспецсервіс».
Крім того, прокурорами щоденно здійснюється моніторинг судових рішень,
якими суттєво порушуються інтереси держави.
Як результат, прокуратурою ініційовано до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України п’ять заяв про притягнення до дисциплінарної відповідальності
суддів районних та міськрайонних судів.
Наразі задоволено три такі заяви прокуратури області.
Так, направлено до Вищої ради юстиції рекомендації для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді Жовтневого районного суду
м. Дніпра та судді Корольовського районного суду м. Житомира. Відповідно до
винесеного незаконного рішення, яке потім за апеляцією прокуратури скасовано, перший повернув злочинцям 1 млн євро та 100 тис. дол. США, які підлягали
конфіскації у дохід держави.
Другий – ухвалював рішення, завдяки яким здійснено низку рейдерських
атак на підприємство з іноземними інвестиціями у Кіровоградській області,
а також безпідставно визнано недійсним багатомільйонний договір іпотеки,
укладений із державним банком.
Окрім цього, за грубе порушення вимог законодавства та порушення присяги, за заявою прокуратури області Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України суддю Коростенського міськрайонного суду відсторонено від здійснення правосуддя на чотири місяці із позбавленням права на отримання доплат
до посадового окладу та направленням до Національної школи суддів України.
Після проходження курсу підвищення кваліфікації суддя пройде кваліфікаційне
оцінювання для підтвердження здатності обіймати посаду.
Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що досягти реальних результатів роботи з представництва інтересів держави в суді можна за умови чітко
організованого і системного підходу. Обов’язком прокурора є своєчасне та якнайширше застосовування представницьких повноважень і забезпечення дотримання вимог закону на відповідній території, в тому числі й через ухвалення
судом за позовом прокурора законних та обґрунтованих рішень, реальне поновлення порушених інтересів.

У Національній академії прокуратури України підготовлено
матеріали науково-практичної інтернет-конференції «ІІ Кримінологічні читання, присвячені пам’яті професора О.Г. Кальмана»,
що тривала з 21 листопада по 12 грудня 2016 року.

ІІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА
О.Г. КАЛЬМАНА
МАТЕРІАЛИ
науково-практичної інтернет-конференції
21 листопада – 12 грудня 2016 року
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Національна академія прокуратури України, 2017. – 120 с.
Детальніше з тезами наукових повідомлень можна ознайомитися на офіційному сайті Національної академії прокуратури України за посиланням: http://www.ap.gp.gov.
ua/userfiles/Kalman_sait(1).pdf

СЬОГОДЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС‐СЛУЖБ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОКУРАТУР
ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ

СТАН ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ МИКОЛАЇВЩИНИ
УПРОДОВЖ 2016 РОКУ
В умовах законодавчих змін та реформування органів прокуратури низку
організаційно-практичних заходів спрямовано на ефективну реалізацію функції
представництва інтересів громадянина або держави в суді.
Зокрема, у земельній сфері пред’явлено позовів на 268 млн грн, або 87% усієї
кількості, щодо земель різних категорій загальною площею 1550 гектарів.
Принципово реагували органи прокуратури області на факти незаконної забудови рекреаційних територій загального користування, лісових урочищ, розташованих на узбережжі водних об’єктів обласного центру та курортних зон області, які
набули суспільного резонансу (урочище Жовтневе, мікрорайон Леваневці, пляжні
зони Чорного моря тощо).
Так, 26 серпня 2016 року Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 пред’явлено до Господарського суду Миколаївської області позов про дострокове розірвання договору та повернення державі лісової ділянки площею 8,75 га. На підставі
цього договору ПП «ААС» із численними порушеннями законодавства використовувало фактично всю пляжну територію зони відпочинку с-ща Коблеве з метою
отримання високих прибутків. Позов розглядається судом.
Приділяється увага питанням незаконного використання земель сільськогосподарського призначення, що є актуальним для регіону.
Наприклад, Баштанською місцевою прокуратурою у серпні пред’явлено позов
про визнання недійсним договору оренди землі та повернення державі 428 га земель сільськогосподарського призначення вартістю 11 млн грн на території Снігурівського району. Встановлено, що вказані землі надано в оренду для створення
фермерського господарства громадянину, який не мав наміру вести таку підприємницьку діяльність та створювати відповідну юридичну особу. Натомість одразу
після отримання земель у оренду цей громадянин надав їх у користування іншому
підприємству, керівником якого він був, з метою уникнення процедури публічних
торгів. Наразі позов задоволено судом.
З питань державної та комунальної власності пред’явлено позови загалом на
25,1 млн грн, які стосуються стягнення орендних платежів та повернення у державну власність майна, що незаконно вибуло.
Так, прокуратурою області за погодженням з Генеральною прокуратурою
України скеровано до суду в інтересах Кабінету Міністрів України чотири позовні
заяви про повернення до державної власності майна Миколаївського, Врадіївського та Новополтавського елеваторів загальною вартістю 22 млн грн, які згідно з протиправними рішеннями виконавчих комітетів відповідних місцевих рад фактично
вибули із загальнодержавної власності. Розгляд позовів триває.
На захист інтересів держави у бюджетній сфері пред’явлено позови на суму
11,8 млн гривень.
Для прикладу, Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 у вересні минулого
року до господарського суду пред’явлено позови про стягнення з двох суб’єктів
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господарювання майже 1 млн грн заборгованості, яка виникла за договорами про
надання з обласного бюджету фінансової підтримки на придбання комбайнів.
З метою стягнення збитків, завданих довкіллю, органами прокуратури області
пред’явлено позови на загальну суму 0,5 млн грн. Переважно це збитки, заподіяні
водним живим та лісовим ресурсам.
За результатами представницької діяльності розпочато 180 кримінальних проваджень, з яких 57 – щодо оборудок із бюджетними коштами та 87 – щодо правопорушень у сфері земельних відносин.
Загалом судами задоволено позови на суму понад 106 млн грн, з яких у сфері
земельних відносин – 99 млн грн, що становить 93% від суми задоволених позовів. У сфері державної та комунальної власності задоволено позови на 3,8 млн грн,
у сфері охорони довкілля – на 0,4 млн гривень.
Зокрема, господарським судом задоволено три позови прокурора в інтересах
держави до Коблівської сільської ради та Березанської райдержадміністрації, визнано незаконними та скасовано відповідні рішення і розпорядження, якими було
незаконно припинено право постійного користування державним підприємством
«Очаківське ЛМГ» земельними ділянками лісогосподарського призначення загальною площею 66 га, вартістю 56 млн гривень.
У провадженні судів на цей час знаходиться 249 справ майже на 146 млн грн,
у тому числі 168 справ про повернення земель загальною площею 1206 га, вартістю
142,4 млн гривень.
Завдяки участі прокурорів та наданню переконливих доказів не допущено стягнення з держави та присуджено на користь осіб, в інтересах яких здійснено вступ,
майже 17 млн гривень.
Так, з метою захисту інтересів держави здійснено вступ у справу за позовом
комунального підприємства «Обрій-ДКП» до фізичної особи – підприємця щодо
стягнення збитків у розмірі 1,4 млн грн, виділених із місцевого бюджету для вивезення та захоронення твердих побутових відходів із території міста Миколаєва.
Позов задоволено, комунальному підприємству повернуто завдані збитки у повному обсязі.
З метою скасування незаконних судових рішень внесено 53 апеляційні та 15 касаційних скарг, на цей час розглянуто та задоволено 28.
Забезпечено реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами
прокурорів, у тому числі впродовж минулих років, на суму майже 33,4 млн грн, з
Кадастрова карта на базі Google Maps
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них на захист інтересів держави – 31,8 млн грн. Загалом у власність держави та
територіальних громад фактично повернуто, а також попереджено незаконне надання земель площею 407 гектарів.
Зокрема, внаслідок наступальної позиції Миколаївської місцевої прокуратури
№ 2 реально виконано рішення Корабельного районного суду м. Миколаєва, якими
задоволено позови прокурора району в інтересах держави в особі Миколаївської
обласної державної адміністрації до Миколаївської міської ради та громадян про
скасування правовстановлюючих документів на земельні ділянки та повернення
їх у власність держави. Наразі державі в особі Миколаївської обласної державної
адміністрації повернуто землі розташованого на березі Дніпро-Бузького лиману
лісового урочища Жовтневе загальною площею 2,1 га, вартістю 2,3 млн гривень.
Також за втручання Миколаївської місцевої прокуратури № 1 реально виконано
16 рішень Заводського районного суду м. Миколаєва про повернення у власність
держави розташованих на узбережжі Бузького лиману земель мікрорайону Леваневці у Миколаєві загальною площею 1,6 га, вартістю 6,2 млн грн, проведено відповідні реєстраційні дії.
Активно використовуються прокурорами повноваження учасника виконавчого
провадження. Наразі задоволено 86 скарг у порядку відомчого контролю та п’ять
скарг, поданих до суду на рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби.
За результатами здійснення представництва у виконанні судових рішень розпочато вісім кримінальних проваджень.
Робота у вказаних напрямах не припиняється. Органи прокуратури Миколаївської області послідовно та наступально реагуватимуть на порушення чинного
законодавства і вживатимуть заходи, спрямовані на захист інтересів громадян та
держави.

АКТУАЛЬНІ ЗДОБУТКИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПИТАНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА
ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ
Упродовж 2016 року органами прокуратури Луганської області до суду пред’явлено позовних заяв на суму 164,6 млн грн. За результатами розгляду задоволено
320 позовів на понад 78 млн гривень.
Водночас особлива увага була зосереджена на пріоритетних напрямах роботи,
насамперед у бюджетній сфері. Зокрема, органами прокуратури області пред’явлено шість позовних заяв щодо законності проведених процедур закупівель за бюджетні кошти на загальну суму понад 31 млн гривень.
Прокуратурою області до суду пред’явлено позовну заяву в інтересах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до одного з вугільних підприємств області про визнання недійсним рішення комітету з конкурсних торгів та
укладеного договору закупівлі товарів на суму 3,6 млн грн у зв’язку з порушенням
учасниками торгів законодавства про захист економічної конкуренції вчиненням
антиконкурентних узгоджених дій.
Рішенням Господарського суду Луганської області позовні вимоги прокурора
частково задоволені, рішення комітету з конкурсних торгів визнано недійсним. Що
стосується вимог прокурора про визнання недійсним договору закупівлі товарів,
провадження у справі припинено у зв’язку з тим, що під час судового розгляду сторони розірвали договір, підписавши додаткову угоду.
Належним чином організовано роботу з вивчення відкритих баз даних, розміщених у мережі Інтернет. Завдяки повсякденній роботі у цьому напрямі до суду
пред’явлено три позови про визнання договорів про закупівлю товарів та робіт за
державні кошти недійсними.
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Так, моніторингом веб-порталу Spending встановлено факт розділення лікувальним закладом області предмета закупівлі на частини з метою ухилення від проведення тендерних процедур. Відповідні матеріали були направлені до органів
державного фінансового контролю, а після отримання їхнього висновку прокуратурою до суду спрямовано позовну заяву про визнання договорів про закупівлю
товарів на суму 433 тис. грн недійсними. Розгляд справи триває.
Вивченням матеріалів веб-порталу Prozorro встановлено два факти відхилення
тендерними комітетами найбільш економічно вигідних пропозицій учасників із підстав, не передбачених законодавством. З метою недопущення придбання товарів
за значно завищеною ціною органами прокуратури області пред’явлено відповідні
позовні заяви до господарського суду щодо законності проведених процедур закупівель за бюджетні кошти на суму понад 5 млн грн. Розгляд справ триває.
Крім того, вже на початку 2017 року до суду направлено дві позовні заяви про
визнання недійсними договорів, укладених за результатами проведення тендерних процедур, на суму понад 14 млн гривень.
Не залишається поза увагою захист державної та комунальної власності. Упродовж минулого року органами прокуратури області заявлено позовів на суму більше ніж 100 млн гривень.
Зокрема, до суду направлено позовну заяву про повернення у державну власність майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» – Новоайдарського елеватора
вартістю понад 18 млн гривень.
На сьогодні справа за цим позовом перебуває у провадженні Донецького апеляційного господарського суду.
Пред’явлено також позовну заяву про припинення зобов’язань іпотеки щодо
комунального майна, а саме – майнового комплексу Сєвєродонецького льодового
палацу спорту вартістю 10 млн грн, яку за результатами розгляду задоволено.
З питань земельних відносин до суду пред’явлено позовних заяв на 90,2 млн
гривень.
Площа повернутих земель та земель, незаконне надання яких попереджено,
становить 1,6 тис. гектарів.
З-поміж іншого, впродовж 2016 року судами задоволено 36 апеляційних скарг
органів прокуратури області.
Так, за результатами моніторингу судових рішень у 2016 році виявлено факт ухвалення Новоайдарським районним судом рішення про визнання без законних на
те підстав за юридичною особою права власності на земельні ділянки площею майже 7 га, вартістю 3,8 млн грн. Указане рішення оскаржено в апеляційному порядку
та скасовано.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ МІСТА КИЄВА
Представницькими повноваженнями органів столичної прокуратури у 2016 році
поновлено інтереси держави та громади на 3,5 млрд грн. Пред’явлено позови про
стягнення до бюджету міста із забудовників понад 100 млн грн пайових внесків на
розвиток соціальної інфраструктури у столиці.
У сфері земельних відносин за позовами органів прокуратури міста Києва загалом поновлено право територіальної громади на землі площею 104,8 га, вартістю
633,2 млн грн. Заявлено позовів щодо земельних ділянок площею майже 120 га,
вартістю 863,9 млн гривень.
За втручання органів столичної прокуратури повернуто земельну ділянку площею 0,55 га по вул. Михайлівській, 24/26 та Михайлівській площі, на якій за рішенням Київської міської ради створено сквер Небесної Сотні.

54

СЬОГОДЕННЯ

Будівля колишнього іподрому на Печерську по вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9
Також повернуто землі історико-культурного призначення загальною площею
1,53 га, вартістю 66,5 млн грн по пров. Киянівському та вул. Ярославів Вал у Шевченківському районі м. Києва.
Прокурори своїм втручанням запобігли наданню під забудову земельної ділянки площею 26,5 га в межах прибережно-захисних смуг та водної акваторії, що знаходиться на о. Галерному.
Крім того, повернуто з незаконного користування дві земельні ділянки загальною площею 28,59 га, вартістю 124 млн грн на території Оболонського району столиці та 2,6 га землі в урочищі Бичок, що входить до складу національного природного парку «Голосіївський».
Прокурори Києва пред’явили позови щодо недопущення незаконного будівництва на землях рекреаційного призначення площею понад 2 га по вул. І. Крамського, 10 та на території парку «Юність».
У сфері захисту державного та комунального майна органами столичної прокуратури заявлено позовів про повернення у комунальну власність нерухомого майна площею 10,6 тис. кв. м,
вартістю 551,6 млн гривень.
Судами задоволено позовів про повернення
комунального майна площею 3,2 тис. кв. м, вартістю 75 млн гривень.
За реагування органів столичної прокуратури визнано за територіальною громадою право власності на контрольний пакет акцій ВАТ
«Київхімволокно» та витребувано вказані акції
з рахунків приватного товариства та фізичних
осіб.
Попереджено стягнення з комунального підприємства «Київський метрополітен» на користь
суб’єкта господарювання майже 2 млрд грн не- Острів Галерний на Дніпрі
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Національний художній музей України (вул. Грушевського, 6)
законно завищених лізингових платежів, а також не допущено повернення 100 вагонів київського метрополітену.
Завдяки заходам прокурорського реагування вдалося запобігти незаконному
вибуттю з державної власності пам’ятки культурної спадщини – будівлі колишнього іподрому на Печерську по вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, яка перебуває на балансі Національної академії аграрних наук України.

Будинок по вул. Мельникова, у якому розташовувалася контора Єврейського
кладовища
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Національному художньому музею України повернуто унікальну колекцію із
785 предметів авторства відомих українських та світових митців, які утримувалися Національним банком України всупереч договірним зобов’язанням.
Також повернуто у державну власність будівлю колишньої контори Єврейського кладовища за адресою вул. Мельникова, 46 у Шевченківському районі столиці,
що безпосередньо пов’язана з трагічною історією Бабиного Яру.
Крім того, прокурори пред’явили позови про витребування до комунальної
власності незаконно відчужених об’єктів нерухомості площею 1,5 тис. кв. м по
вулицях Саксаганського, Десятинній, Азербайджанській, на Андріївському узвозі
у Києві.

ЗА ПОЗОВАМИ ПРОКУРАТУРИ
ІВАНО‐ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАНО СУДОВІ
РІШЕННЯ НА 121 МЛН ГРН, ПОВЕРНУТО 623 ГА ЗЕМЛІ
З метою захисту громадян визначених категорій та інтересів держави органами
прокуратури вжито низку заходів представницького характеру.
Впродовж 2016 року прокурорами пред’явлено позовів на майже 367 млн грн,
у тому числі на захист інтересів дітей – 62,1 млн грн. За результатами їх розгляду
судами постановлено стягнути більш ніж 181 млн грн, відповідачами в добровільному порядку відшкодовано майже 80 млн грн, у тому числі на захист інтересів
дітей – 59,2 млн гривень.
Забезпечено виконання судових рішень у справах за позовами прокурорів на
суму майже 121 млн гривень.
У порядку представництва інтересів громадянина або держави в суді розпочато
77 кримінальних проваджень, у тому числі 11 – щодо захисту інтересів дітей, 21 –
у сфері земельних відносин.
Незважаючи на законодавчі зміни, якими суттєво обмежено повноваження
прокурора у реалізації представницьких повноважень, встановлено підстави для
захисту інтересів держави в бюджетній сфері та в цілому заявлено позовів на
45,4 млн грн, що в п’ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Судами стягнуто до державного бюджету з урахуванням суми відшкодованої відповідачами заборгованості в добровільному порядку понад 48 млн грн, прокурорами виконано судові рішення вказаної категорії майже на 10 млн гривень.
Так, Надвірнянською місцевою прокуратурою заявлено позов до ТзОВ «Укркарпатойл ЛТД» про стягнення 29,9 млн грн податкової заборгованості по рентній
платі. Вказана позовна заява судом задоволена.
Також Калуською місцевою прокуратурою 19 вересня 2016 року заявлено позов
в інтересах держави в особі Долинської державної податкової інспекції до ТзОВ
«Ді Бі Сі груп» про стягнення податкового боргу в розмірі понад 2 млн грн. Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 9 листопада
2016 року позов прокурора задоволено повністю.
У сфері охорони навколишнього природного середовища пред’явлено позовні
заяви на суму 370 тис. грн, судами задоволено – на 281 тис. грн, реально виконано
рішення судів з урахуванням позовів минулих років на 500 тис. грн, добровільно
відшкодовано за закритими справами 58 тис. гривень.
Активізована робота прокурорів у сфері державної та комунальної власності.
Пред’явлено позови на понад 28 млн грн, судами задоволено – на 1,1 млн грн, реально виконано рішень суду (з урахуванням рішень минулих років) на 37,5 млн гривень.
У сфері земельних відносин прокурорами заявлено позовів на суму 284 млн грн,
судами задоволено 31 позов на суму 129,3 млн грн, реально виконано рішення судів
на майже 48 млн грн, повернуто в державну та комунальну власність 623 га землі.
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Зокрема, судом задоволено позов прокуратури області в інтересах Головного
управління Держгеокадастру України в області, Національної академії аграрних
наук України до Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону, ТзОВ «Зернозахід» про
визнання недійсним договору про надання послуг та повернення 2522 га землі вартістю 62,1 млн гривень.
Окрім того, у сфері земельних відносин зареєстровано 21 кримінальне провадження.
Для відшкодування шкоди, заподіяної злочинами, прокурорами заявлено позовів на понад 8 млн грн, задоволено 62 позови на суму 6,2 млн грн, реально виконано рішення судів на 2,7 млн гривень.
Так, Коломийською місцевою прокуратурою заявлено позов в інтересах сільської ради району про визнання недійсним державного акта на право приватної
власності на землю, виданого на підставі підробленого рішення сільради, та повернення у комунальну власність земельної ділянки площею 0,95 га вартістю
1,5 млн грн. Зазначений позов задоволено та виконано в повному обсязі.
Виконання судових рішень є кінцевою стадією представницької діяльності, яка
відображає якість та ефективність цієї роботи.
З питань виконання судових рішень задоволено 76 скарг прокурорів, унесених
у порядку відомчого контролю, та три позовні заяви прокурора з цих питань, розпочато шість кримінальних проваджень.
Наприклад, під час виконання рішення Господарського суду Івано-Франківської
області щодо визнання за державою права власності на майновий комплекс та нежитлові будівлі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва
вартістю майже 35 млн грн за Міністерством освіти і науки України зареєстровано
право власності на майно вказаного навчального закладу.

ПРОКУРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВІТУЄ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У 2016 РОЦІ
Незважаючи на законодавчі нововведення щодо системи органів прокуратури
України, реорганізацію, зміну підстав та порядку реалізації органами прокуратури
функції представництва інтересів громадянина або держави в суді, прокуратура
Київської області забезпечує виконання завдань на цій ділянці роботи на належному рівні.
У 2016 році завдяки вжитим організаційним заходам прокуратурою Київщини
значно активізовано представницьку діяльність на захист інтересів громадян та
держави в суді. Зокрема, до судів заявлено позовів на понад 4,3 млрд грн. Задоволено 325 позовів прокурорів у сумі більше ніж 2,4 млрд гривень.
Ефективною є представницька робота в актуальних для регіону земельній, лісовій та екологічній сферах.
Особливу увагу приділено такому пріоритетному напряму, як захист інтересів держави у земельній сфері. У цій сфері заявлено позовів на загальну суму
4,2 млрд грн, судами задоволено 152 позови на понад 2,4 млрд грн. Реально виконано судових рішень такої категорії на суму більше ніж 1,9 млрд грн. Площа повернутих земель становить 14 482 гектари.
Проведено значну роботу щодо повернення незаконно отриманих високопосадовцями земель.
Наприклад, рішенням Господарського суду м. Києва від 10 листопада 2016 року
задоволено позов Фастівської місцевої прокуратури щодо повернення державі
15,3 тис. га мисливських угідь. Свого часу ситуація довкола оренди вказаних мис-
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ливських угідь набула суспільного резонансу в зв’язку з тим, що ними користувалися, зокрема, син колишнього Генерального прокурора України та
його оточення.
У результаті вжитих прокуратурою Київської області представницьких заходів судом задоволено позов щодо повернення державі 6 га земель водного фонду, вартість яких становить більше ніж 68 млн грн, у межах Козинської селищної ради, що належали батьку народного депутата Н. Шуфрича.
Спірні земельні ділянки розташовані у межах 11-го та 12-го км так званої Великої дамби, в смузі між дамбою та руслом річки Дніпро. Понад 1,5 га їхньої
площі вкрито водою.
Крім того, наприкінці грудня минулого року за позовом прокуратури
Київщини державі повернуто земельну ділянку площею 0,861 га, розташовану в с. Підгірцях Обухівського району, що пов’язувалася з особою колишнього міністра внутрішніх справ України В. Захарченка. Справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій, але завдяки принциповості та
послідовності дій прокурорів Київської області суд прийняв рішення про
задоволення позовних вимог та скасував рішення про надання вказаної землі екс-міністру МВС.
Також органами прокуратури Київської області пред’являлись позови на
захист інтересів держави у сфері державної та комунальної власності загалом на понад 41,1 млн грн. Судом задоволено 34 позови на суму 26,1 млн
гривень.
У державну власність реально повернуто землі водного фонду. Так, вжитими Києво-Святошинською місцевою прокуратурою у грудні 2016 року
заходами скасовано державну реєстрацію у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно права власності за громадянином на земельну ділянку площею 28 га в адміністративних межах Української сільської ради
Обухівського району Київської області, загальна вартість якої становить понад 48 млн гривень.
Щодо земель лісового фонду рішенням Господарського суду Київської
області задоволено позовні вимоги прокуратури Київщини та повернуто у
державну власність земельні ділянки лісового фонду площею 36,6 га, вартістю майже 33 млн гривень.
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Установлено, що в 2009 році на підставі підроблених державних актів на
право власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу декотрими
юридичними особами та громадянами набуто у власність для ведення особистого селянського господарства землі держлісфонду в адміністративних межах
Гірської сільської ради Бориспільського району.
Було з’ясовано, що бланки державних актів на право власності до Бориспільського районного відділу земельних ресурсів для використання в межах району
не надавались. Також на бланках виявлено підроблені підписи та печатки посадових осіб указаного відділу.
Крім цього, рішення уповноваженого органу державної влади про вилучення
цих лісових земель з державної власності та зміну їх цільового призначення для
ведення особистого селянського господарства не приймались, погодження на
вилучення державне підприємство «Бориспільське лісове господарство» як землекористувач не надавало.
Таким чином, завдяки реагуванню прокуратури Київщини відновлено порушене право власності Українського народу на ліси – повернуто в державну власність лісові землі, що незаконно вибули з такої власності.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ОДЕЩИНИ
Напрям представництва інтересів громадянина або держави в суді є одним
із пріоритетних у роботі органів прокуратури Одещини. Користуючись мовою
цифр, загалом у 2016 році прокуратура направила до суду позови та заяви на
368 млн грн. У свою чергу, на понад 190 млн грн задоволено вимог прокуратури,
враховуючи позови минулих років.
На майже 88 млн грн прокуратура забезпечила виконання судових рішень за
своїми позовами.
Крім того, прокуратура Одещини повернула та попередила незаконне відчуження 324 га земель. Зокрема, у судах одеські прокурори наполягали на визнанні недійсними договорів оренди землі та державних актів про право власності,
витребували земельні ділянки, якими розпоряджалися не уповноважені на те
органи. У позовах прокуратура вказувала на використання земельних ділянок
без правовстановлюючих документів та невідповідність вимогам містобудівного та земельного законодавства тощо.
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Так, завдяки втручанню прокуратури скасовано постанову суду та ухвалено нову про відмову
підприємству у довгостроковій оренді 2 га паркукомплексу на честь героїчної оборони Одеси
«Меморіал 411 батареї».
Вартість засадженої дубами земельної ділянки, на якій розташовано меморіальний комплекс,
становить понад 30 млн грн. Слід зазначити, що
«війна» прокуратури з шахраями за цю землю точиться давно. Вжиттю заходів представницького
характеру передувала кримінальна справа, а потім і кримінальне провадження, яке було доведене до суду, а винний завдяки прокуратурі притягнутий до відповідальності.
Як було встановлено, представники підприємства надали суду підроблені документи про право власності на 10 неіснуючих будівель у парку для отримання землі
під ними в оренду.
У 2014 році Київським районним судом м. Одеси техніка ТОВ «Регіональний
центр інвентаризації та оцінки нерухомого майна» визнано винним у підробленні
та використанні вказаної документації.
Завдяки вжитим заходам Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одещини розірвано договір оренди з підприємством, яке не сплачувало кошти до бюджету за користування 32 га земель вартістю 25 млн грн. Сума боргу становила майже
півмільйона гривень. Вказана ділянка призначалася для розміщення спортивнооздоровчих та соціально-культурних об’єктів, туристичних баз.
На більш ніж 40 млн грн задоволено судами позовів та заяв прокуратури у бюджетній сфері.
Вимоги прокурорів, зокрема, стосувалися визнання незаконними рішень комітетів із конкурсних торгів та укладених на їх підставі договорів через порушення
процедури державних закупівель, стягнення коштів до бюджету за договорами
пайової участі тощо.
Наприклад, за втручання прокуратури в інтересах держави визнано недійсними
рішення комітету з конкурсних торгів та договору про закупівлю робіт із реконструкції та будівництва ділянки теплової мережі вартістю понад 36 млн гривень.
Крім того, прокуратура Одещини попередила незаконне вибуття з державного
бюджету мільйонних коштів. Так, відстоюючи послідовну принципову позицію від
першої до касаційної інстанції, прокуратура домоглася відмови підприємству у задоволенні позову про визнання протиправною бездіяльності митниці та стягнення
з держави майже 10 млн гривень.
Прокуратура стоїть на заваді незаконному відчуженню об’єктів державної та
комунальної власності. Прокурори заявляли позови про витребування вказаної нерухомості, стягнення заборгованості за оренду державного майна та розірвання
договорів оренди через недотримання їх умов. У цій сфері за минулий рік задоволено позовних вимог прокуратури на 35 млн гривень.
Наприклад, рішенням суду першої інстанції, законність якого підтверджена апеляційним і Вищим господарським судами України, задоволено позов Біляївської
міжрайонної прокуратури Одещини до державного підприємства «Укрриба» та товариства з обмеженою відповідальністю. Визнано недійсною додаткову угоду до
договору зберігання державного майна, за умовами якої підприємство-відповідач
фактично користувалося 17 ставками, каналами на земельній ділянці площею
500 га, хоча не мало на це права.
У судовому порядку захищено інтереси держави в особі державного підприємства «Одеський морський торговельний порт». Визнано недійсним свідоцтво про
право власності громадської організації на нежитлові будівлі спортивно-човнової
станції «Причал № 193» площею понад 3 тис. кв. м, вартістю майже 3 млн гривень.
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НА ПОЛТАВЩИНІ У СФЕРІ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРИ ЗАЯВИЛИ 377 ПОЗОВІВ
НА ПОНАД 300 МЛН ГРИВЕНЬ
Із заявлених 377 позовів на 318,8 млн грн задоволено 350 позовів на
137,5 млн грн. Реально виконано рішень судів, постановлених за позовами прокурорів, на 121 млн гривень.
Прокурорами попереджено незаконне надання та повернуто з незаконного користування 1319 га земель, з яких 150 га належать до природно-заповідного фонду
України.
За апеляційними та касаційними скаргами прокуратури області поновлено права держави на 33,8 млн гривень.
Прокурори, вступивши у справу, попередили незаконне відшкодування з бюджету 69 млн грн податків.
Окрім цього, прокуратурою повернуто у власність держави нерухоме майно колишніх профспілок.
«Відстоявши свою позицію в Господарському суді Полтавської області та Харківському господарському апеляційному суді щодо повернення державі нерухомого
майна колишніх профспілок, прокуратура Полтавщини контролювала стан реального виконання рішення суду. Йдеться про будинок загальною площею більше ніж
2 тис. кв. м та вартістю понад 43 млн грн, розташований в історичній частині Полтави», – поінформувала начальник відділу представництва інтересів громадянина
або держави в суді та при виконанні судових рішень Прокуратури Полтавської
області Ольга Пальонна.
На виконання судового рішення 27 вересня 2016 року приватним нотаріусом
Полтавського міського нотаріального округу області внесено запис про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, відповідно до якого власником вказаної адміністративної будівлі визначено Фонд державного майна України. Таким чином, судове рішення за позовом прокуратури реально виконано.
Ольга Пальонна розповіла, що згаданий будинок у 2009 році рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради був переданий у приватну власність Полтавській обласній раді професійних спілок, після чого він надавався у користування
різним комерційним структурам. Прокуратура, вважаючи, що будівля незаконно
вибула з державного володіння, заявила позов в інтересах Фонду державного майна України до виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління житловокомунального господарства виконавчого комітету Полтавської міськради та Полтавської обласної ради професійних спілок про визнання недійсними рішення,
свідоцтва про право власності і, навпаки, визнання права власності держави на
нерухоме майно колишніх профспілок.
Аналогічний позов, а саме про визнання права власності за державою в особі
Фонду державного майна України на об’єкт історико-культурної спадщини, розташований в центрі Полтави, заявила Полтавська місцева прокуратура.
«Адміністративна будівля, загальна площа якої більше ніж 2 тис. кв. м і вартість понад 30 млн грн, перебуває на балансі Полтавської обласної ради професійних спілок,
однак правових підстав для користування та розпоряджання цим майном у профспілки немає. Адже Верховною Радою України майно підприємств, установ та організацій
колишнього СРСР, серед якого й майно професійних спілок, визначено державною
власністю. Водночас у Полтавському бюро технічної інвентаризації цей будинок перебуває на обліку як безхазяйне нерухоме майно», – зазначила Ольга Пальонна.
З огляду на вказані обставини, а також історичну цінність споруди (це Будинок
генерал-губернатора, зведений 1810 року, який входить до ансамблю Круглої площі міста Полтави, – пам’ятка архітектури національного значення), прокуратура
вжила заходи представницького характеру в інтересах держави з метою належного збереження об’єкта нерухомості.
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Водночас, ураховуючи інформацію, викладену в листі управління культури Полтавської обласної державної адміністрації, що цегляна огорожа та пропілеї, які
об’єднують пам’ятки архітектури національного значення, композиційно завершують формування архітектурного ансамблю доби губернського класицизму та становлять невід’ємну його частину, Полтавська місцева прокуратура звернулась до
суду ще з одним позовом – про визнання права власності за державою на вказані
об’єкти. Це надасть можливість надалі зареєструвати право власності за державою на цілісний архітектурний ансамбль.
Іншим прикладом начальник відділу прокуратури навела позов, після розгляду
якого суд зобов’язав Полтавську міську раду прийняти до комунальної власності
житлові будинки вартістю 80 млн грн, що перебувають на балансі підприємствабанкрута.
Крім цього, заявлено низку позовів про зобов’язання Полтавської міської ради
забезпечити прийняття у комунальну власність територіальної громади Полтави
десяти гуртожитків державної власності вартістю понад 275 млн грн, які знаходяться на балансі підприємств-банкрутів та упродовж тривалого часу залишаються не переданими у комунальну власність, що порушує інтереси держави, яка гарантує громадянам право на житло. За вказаними позовами прокуратура захищає 757 сімей,
котрі проживають у цих будинках та не мають можливості приватизувати житло.
Заявлено позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна вартістю 60 млн грн, яке перебувало в іпотеці державного банку та було
незаконно відчужено суб’єктом господарювання за низькою ціною, внаслідок чого
бюджет недоотримав 10 млн гривень.
Працівники Миргородської місцевої прокуратури наполегливо відстояли в судах усіх інстанцій позов про стягнення з державного підприємства «Полтавське
державне лісогосподарське підприємство ˝Полтаваоблагроліс˝» 323 тис. грн
шкоди, завданої незаконною порубкою 101 дуба.
Робота в цьому напрямі продовжується.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ПРОКУРАТУРА ЗАЯВИЛА
ПОЗОВИ ДО СУДУ НА СУМУ ПОНАД 170 МЛН ГРИВЕНЬ
Однією з конституційних функцій органів прокуратури є представництво інтересів держави в суді у виняткових випадках і порядку, визначених законом. Органи
прокуратури Тернопільської області активно впроваджують цей обов’язок у практичну діяльність.
Упродовж 2016 року заявлено позовів указаного спрямування на суму понад
178 млн грн, з яких, з урахуванням специфіки регіону, найбільше з питань земельних відносин – на 16З,8 млн гривень.
На захист інтересів держави судами задоволено 55 позовів прокурорів на суму
161,6 млн грн, реально виконано – 192,8 млн гривень.
Попереджено неправомірне надання та повернуто з незаконного користування
земель площею 238 гектарів.
Органами прокуратури Тернопільської області постійно вживаються заходи
представницького характеру, зокрема у сфері земельних відносин.
Особливу увагу приділено питанням використання земельних ділянок державної та комунальної власності орендарями на підставі договорів, умови яких не
відповідають вимогам законодавства, що призводить до ненадходження значних
сум коштів до державного та місцевих бюджетів.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, тому недотримання
законодавства при передачі у користування земельних ділянок порушує інтереси
держави у сфері контролю за використанням та охороною земель.
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Представляти інтереси держави в суді у випадках, визначених законом, зобов’язані органи прокуратури (пункт 2 ст. 121 Конституції України та ст. 2 Закону
України «Про прокуратуру»).
Згідно із ст. 23 указаного Закону представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку,
встановлених законом.
Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не
здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого
віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.
Дотримання належного економічного регулювання земельних правовідносин,
забезпечення надходжень орендних платежів до місцевого бюджету у законодавчо визначених межах шляхом їх правового врегулювання безпосередньо належать до інтересів держави. Таку позицію висловлено в постанові Верховного Суду
України від 11 травня 2016 року у справі № 6-824цс16, яка відповідно до ст. 360-7
ЦПК України є обов’язковою до застосування.
З огляду на виявлені непоодинокі порушення законодавства в укладанні договорів оренди земельних ділянок для ведення фермерського господарства прокуратурою Тернопільської області з метою поновлення інтересів держави до суду
скеровано низку позовів.
Звернення прокурора до суду спрямоване на задоволення суспільної потреби
відновити законність у вирішенні важливого для громади питання передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної форм власності, що було
проведене з порушенням вимог чинного законодавства.
Зокрема, рішенням Господарського суду Тернопільської області від 5 травня 2016 року задоволено позов керівника Чортківської місцевої прокуратури в
інтересах держави в особі Борщівської міської ради до товариства з обмеженою
відповідальністю «Юстрім». Розірвано договір оренди землі, укладений 24 квітня
2013 року між Борщівською міською радою та ТОВ «Борщівський цукровий завод»,
та зобов’язано відповідача повернути у комунальну власність земельну ділянку
площею 53,725 га, вартістю понад 142 млн гривень.
Рішення суду виконано у повному обсязі, земельну ділянку повернуто у комунальну власність.
Також рішенням Господарського суду Тернопільської області від 14 квітня
2016 року задоволено позов керівника Чортківської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Хоростківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю «Роскопром». Розірвано чотири договори оренди землі, укладені
10 липня 2009 року між Хоростківською міською радою та ТОВ «Хоростківський
цукровий завод», та зобов’язано відповідача повернути у комунальну власність земельні ділянки загальною площею 57,29 га, вартістю понад 8,6 млн гривень.
Указане рішення суду було виконано у повному обсязі.
Так само й рішення Господарського суду Тернопільської області від 14 квітня
2016 року, яким задоволено позов прокурора Чортківської місцевої прокуратури в
інтересах держави в особі Гусятинської районної державної адміністрації до товариства з обмеженою відповідальністю «Роскопром». Договір оренди землі, укладений 23 березня 2010 року між Гусятинською районною державною адміністрацією
та ТОВ «Хоростківський цукровий завод», розірвано, а відповідача зобов’язано повернути у державну власність земельну ділянку площею 128,49 га, вартістю понад
1,5 млн гривень.
Крім того, ухвалою Збаразького районного суду Тернопільської області від
29 грудня 2016 року закрито провадження у справі за позовом першого заступника керівника в інтересах держави до Головного управління Держгеокадастру в
Тернопільській області, фізичної особи про скасування наказу, визнання недійсним
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договору оренди землі, повернення земельної ділянки з огляду на відсутність виготовленої та затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки та встановлення орендної плати і земельного податку, що не
відповідає законодавству.
Після пред’явлення позову відповідачами приведено у відповідність до вимог
закону договір оренди земельної ділянки державної форми власності площею
18 га, вартістю понад 540 тис. грн, а також наказ Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області про передачу земельної ділянки фізичній особі, проведено нормативно грошову оцінку земельної ділянки та встановлено обґрунтовану орендну плату. Надалі до місцевого бюджету надходитиме орендна
плата, яка втричі більша за передбачену попередніми умовами оскаржуваного
договору.
Таким чином, завдяки роботі органів прокуратури Тернопільської області упродовж 2016 року з питань земельних відносин заявлено 23 позови на суму понад
163,8 млн грн. Судами задоволено 16 позовів прокурорів на суму 155,8 млн грн, добровільно відшкодовано 1,6 млн грн, реально виконано – на 192,8 млн гривень.
Попереджено неправомірне надання та повернуто з незаконного користування
земель площею 238 гектарів.
Особлива увага приділяється захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства засобами представницького характеру.
Упродовж 2016 року підпорядкованими прокурорами у сфері охорони дитинства заявлено 15 позовів на суму понад 5 млн грн. Судами області задоволено 11
позовів на суму 3,415 млн грн, виконано судових рішень на майже 980 тис. грн,
повернуто 24 га землі, поновлено права 2346 дітей. За результатами представницької діяльності розпочато три кримінальні провадження. Прокурорами забезпечено
участь у розгляді 39 справ у сфері охорони дитинства. Зокрема, за втручання органів прокуратури Тернопільської області до державної та комунальної власності
передано два дитячі оздоровчі заклади загальною вартістю 3,1 млн гривень.
Так, Господарським судом області в лютому 2016 року задоволено позов прокурора Шумського району в інтересах територіальних громад району про визнання права власності на цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу
«Гайдарівець» у с. Кутянка Шумського району.
До комунальної власності передано три адміністративні цегляні будівлі, сім літніх цегляних будинків, 12 літніх дерев’яних будинків та інші господарські приміщення загальною площею 2015,93 кв. м, залишкова балансова вартість яких становить
понад 140 тис. грн. У користуванні установи перебувають землі лісового фонду рекреаційного призначення площею 4,3 гектара.
Окрім того, у травні минулого року Господарським судом Тернопільської області задоволено пред’явлений прокуратурою області позов на захист корпоративних
прав держави у майні дитячого оздоровчого закладу «Лісова пісня» (м. Борщів)
вартістю понад 2,5 млн грн. Зокрема, рішенням Господарського суду Тернопільської області від 18 травня 2016 року у справі № 921/703/15-г/18 задоволено позов
прокуратури Тернопільської області в інтересах Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Тернопільській області до міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня» (м. Борщів Тернопільської області), відділу реєстрації Борщівської районної державної адміністрації про визнання недійсними
окремих положень статуту міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова
пісня» в частині заснування та участі в управлінні вказаним суб’єктом господарювання колективних сільгосппідприємств (господарств-дольовиків) та скасування
запису в ЄДР у розділі «перелік засновників (учасників) юридичної особи» про те,
що засновниками міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня» є колективні сільськогосподарські підприємства (господарства-дольовики).
Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду 1 вересня 2016 року рішення суду першої інстанції залишено в силі. На сьогодні вживаються заходи для
виконання рішення суду.
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Органами прокуратури області під час здійснення представницької діяльності
щодо захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства приділено особливу
увагу питанням використання земель дитячих закладів освіти приватними аграрними фірмами.
Зокрема, Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури з’ясовано,
що Хоростківським професійним сільськогосподарським ліцеєм, у постійному користуванні якого перебувають 219 га ріллі, укладено угоду з приватним сільськогосподарським фермерським господарством про відшкодування коштів за фактичне землекористування.
Зазначені договори укладено всупереч вимогам законодавства про професійнотехнічну освіту, земельного законодавства, оскільки ними фактично приховуються
реальні правочини щодо оренди землі, передачу ділянок не погоджено з Міністерством освіти і науки України, рішення про передачу земельної ділянки місцевими
органами влади не ухвалювалося.
З метою захисту прав навчальної установи прокурором пред’явлено позов про
визнання угоди нечинною та повернення земельної ділянки вартістю 4177 тис. грн
професійно-технічному навчальному закладу.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 5 січня 2017 року позов прокурора задоволено.
Окрім того, підпорядкованими прокурорами у грудні минулого року пред’явлено ще п’ять позовів про повернення професійно-технічним навчальним закладам
області 239,5 га земель сільськогосподарського призначення загальною вартістю
понад 7,26 млн грн. За вказаними позовами Господарським судом Тернопільської
області у січні цього року відкрито провадження, триває судовий розгляд.

СТАН ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ПРОКУРАТУРИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ЗАХИСТУ
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У 2016 РОЦІ
Органами прокуратури Сумщини вживаються заходи представницького характеру на захист інтересів держави. Як повідомляє начальник відділу організації
представництва в суді та при виконанні судових рішень Прокуратури Сумської
області Олександр Макаров, упродовж 2016 року судами задоволено позовів прокурорів та відповідачами добровільно сплачено кошти на суму понад 58 млн грн,
позови на майже 128 млн грн ще перебувають на розгляді в судах.
Забезпечено участь у розгляді судами 754 справ. Судами задоволено 12 апеляційних скарг органів прокуратури області, що становить 92,9% (в середньому по
державі – 58,5%), а також дві касаційні скарги, чим забезпечено стовідсотковий результат за цим показником (в середньому по державі – 57,7%).
Завдяки вжиттю заходів представницького характеру у власність держави
повернуто 1294 га земель вартістю майже 66 млн грн (11-ий показник по державі).
Реально виконано судових рішень на суму 32,2 млн грн, задоволено 133 скарги в
порядку відомчого контролю на дії державних виконавців (5-а позиція по державі).
За наслідками вступу прокурора в справи за позовами інших осіб ухвалено рішень на 41,3 млн грн на користь сторони, інтереси якої представляв прокурор.
У сфері бюджетних відносин прокуратура області проводить систематичну діяльність, спрямовану на наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом стягнення в судовому порядку заборгованості з орендарів майна державної та комунальної власності (земля, нерухомість, цілісні майнові комплекси тощо), за договорами про
залучення коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури населених пунктів, а також недоїмок зі сплати єдиного соціального внеску,
рентних платежів тощо.
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Так, протягом 2016 року за позовами органів прокуратури області до бюджетів усіх рівнів стягнуто загалом понад 4 млн грн. На розгляді судів перебувають позови на суму майже 12 млн гривень.
Крім цього, налагоджено систематичну роботу з виявлення та оскарження
процедур закупівель та договорів, проведених і укладених з порушеннями вимог чинного законодавства.
Зокрема, в грудні 2016 року прокуратурою області заявлено позов до Господарського суду Сумської області в інтересах держави в особі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України до Служби автомобільних доріг у Сумській області та ТОВ «Дорожнє підприємство ˝Алькор˝» про визнання недійсними рішення комітету конкурсних торгів та договору про державну закупівлю
робіт з поточного ремонту автомобільної дороги державного значення Т-19-07
«Шостка –Кролевець» загальною вартістю понад 104 млн грн. Встановлено, що
замовником під час підготовки документації конкурсних торгів, оцінки пропозицій учасників та визначення переможця закупівлі допущено порушення вимог чинного законодавства, а саме – порушено принцип недискримінації учасників торгів, допущено до участі в торгах учасника, який не надав належного
підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних робіт, що фактично
призвело до спотворення результатів тендерної закупівлі, тощо.
Також господарським судом задоволено три позови місцевих прокуратур
щодо визнання недійсними процедур закупівель та укладених за результатами
їх проведення договорів на суму близько 1,5 млн гривень.
Протягом минулого року активізовано представницьку діяльність щодо повернення об’єктів нерухомості та цілісних майнових комплексів, які незаконно
вибули з державної та комунальної власності.
Так, протягом 2016 року на захист державної та комунальної власності
органами прокуратури області заявлено позовів на суму 12,4 млн гривень.
Зокрема, Харківським апеляційним адміністративним судом задоволено
апеляційну скаргу прокуратури області та скасовано постанову Сумського
окружного адміністративного суду в справі за позовом Міненерговугілля України до реєстраційної служби Білопільського районного управління юстиції, державного реєстратора щодо скасування рішень про державну реєстрацію права
власності на підвідний газопровід «АГРС м. Білопілля – ГРП с. Рижівка» за ПСП
«Україна», завдяки чому скасовано безпідставну реєстрацію права власності
приватного підприємства на підвідний газопровід, який належить до об’єктів
державної власності.
У грудні 2016 року Господарським судом м. Києва відкрито провадження за
позовом прокуратури області в інтересах держави до ТОВ «Брокенергія» про
внесення змін до договору оренди державного майна – Охтирських теплових мереж (Охтирської ТЕЦ) у частині заміни орендодавця. Завдяки вжитим
представницьким заходам має бути відновлено контроль держави за вказаним стратегічним об’єктом, а територіальний орган Фонду державного майна
України наділено повноваженнями щодо його ефективного управління. Ухвалення позитивного рішення у цій справі надасть можливість, зокрема, переглянути розміри тарифів на електро- та теплопостачання.
Господарським судом Сумської області в грудні 2016 року відкрито провадження за позовом прокуратури області в інтересах держави в особі
Міністерства аграрної політики та продовольства України до ПАТ «Державна
продовольчо-зернова корпорація України» про скасування правовстановлюючих документів на цілісний майновий комплекс «Буринський елеватор».
Прокуратурою встановлено, що у 2011 році зазначений об’єкт, який не підлягав включенню до акцій новоствореного акціонерного товариства та мав
залишитись у державній власності, всупереч вимогам закону набув статусу
приватного майна, чим створюється загроза його відчуження на користь
приватних структур.
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Крім цього, Господарським судом Сумської області в грудні 2016 року відкрито провадження за позовом прокуратури області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області до
орендного підприємства «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут електроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків» про повернення до державної власності цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства балансовою вартістю понад 1,5 млн грн. Установлено, що попри
закінчення ще у 2016 році договору оренди державного майна уповноважений
державний орган понад шість років не вживав належних заходів щодо повернення
вказаного майна у власність держави.
Згідно з Конституцією України до основних цінностей Українського народу належить земля. Протягом минулого року у сфері земельних відносин, як пріоритетному напрямі роботи, вжитими органами прокуратури області представницькими заходами забезпечено повернення державі 1294 га земель вартістю майже
66 млн грн (11-е місце по державі).
Зокрема, Сумською місцевою прокуратурою заявлено позов в інтересах Сумської міської ради до управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, ТОВ «Руна Петрол» про визнання недійсним договору про співробітництво щодо будівництва в обласному центрі автозаправного
комплексу, на підставі якого неправомірно передано у користування приватній
структурі земельну ділянку площею 0,18 га, вартістю 2,2 млн грн. Відповідачем у
добровільному порядку розірвано угоду з моменту її укладення, отже, провадження у справі судом припинено у зв’язку з добровільним виконанням.
Також господарським судом задоволено дві позовні заяви прокуратури області
в інтересах Сумської міської ради про визнання недійсними інвестиційних договорів, укладених управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства
Сумської міської ради з ТОВ «Інвест-Простір», за якими приватній структурі для
будівництва автозаправних комплексів фактично на позаконкурсній основі відведено земельні ділянки комунальної власності загальною площею 0,4 га, вартістю
близько 4 млн гривень.
Окрім цього, Роменським міськрайонним судом задоволено позов заступника
керівника Роменської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Головного
управління Держгеокадастру у Сумській області про розірвання договорів оренди
земель сільськогосподарського призначення площею понад 225 га, загальна вартість яких становить понад 4,4 млн грн. Як встановлено, громадянин, отримавши
в оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства, фактично їх
не використовував, а передав в оренду ТОВ «Урожайна країна» для вирощування
сільськогосподарської продукції, чим незаконно змінив їх цільове призначення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СФЕРІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
Упродовж 2016 року органами прокуратури Херсонської області активізовано
представницьку діяльність.
Зокрема, за вказаний період заявлено позови на 368 млн грн, задоволено позовні вимоги з урахуванням добровільного відшкодування – на 127 млн грн. Судові
рішення, постановлені за позовами прокурорів, виконано на майже 74 млн грн, що
становить 78% рішень, які набрали чинності. Державі повернуто 4553 га землі. Судами задоволено 36 апеляційних та касаційних скарг прокурорів.
Проведено певну роботу з питань наповнення бюджету, одним із джерел якого
є надходження коштів від плати за землю. У зв’язку з цим прокурорами в судовому порядку ініційовано збільшення розміру орендної плати до рівня законодавчо
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визначених трьох відсотків у 32 договорах, укладених стосовно земель загальною
площею 3739 га вартістю 107,8 млн гривень.
Прокуратурою області також вживалися заходи щодо визнання недійсними незаконних тендерних закупівель.
Заявлено позов про визнання недійсними рішення комісії з конкурсних торгів,
проведених Херсонським психоневрологічним будинком-інтернатом щодо закупівлі торф’яних брикетів на 2,8 млн грн та договору про закупівлю товарів за державні кошти, який судом задоволено.
Також на захист державної та комунальної власності пред’явлено позови на
45,5 млн грн, задоволено судами – на 44,3 млн гривень.
Пріоритетною для Херсонської області є аграрно-промислова галузь, яка функціонує в умовах ризикованого землеробства. З урахуванням цього особливу увагу
звернуто на усунення порушень у сфері охорони та використання земель.
Завдяки комплексному підходу та системній роботі в цьому напрямі покращилась ефективність представницької діяльності. Сума, на яку заявлено позови, становить 283 млн грн, на цей час задоволено позови на 51 млн грн. До державної та
комунальної власності повернуто понад 4593 га земель.
Наприклад, судом задоволено позов прокуратури області до ПП «Фаворит-ІІІ»,
ПрАТ «Кримська фруктова компанія» про розірвання договорів оренди землі, припинення договорів суборенди земель, вилучення у відповідачів земельних ділянок
площею понад 2300 га вартістю 15,9 млн грн. Рішення суду виконано в повному
обсязі.
Зважаючи на те, що Херсонщина охоплює частину узбережжя Чорного та Азовського морів, у зоні особливої уваги органів прокуратури області перебувають питання додержання законодавства у вказаних сферах.
З цією метою прокуратурою області вжито низку організаційних та практичних
заходів.

Результати представницької діяльності органів прокуратури
Херсонської області за 2016 рік
Заявлено позови в інтересах держави на загальну суму 359 млн грн, з них:

ɍ ɛɸɞɠɟɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ;
31 ɦɥɧ ɝɪɧ; 9%

Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
45 ɦɥɧ ɝɪɧ; 12%

Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ
ɜɿɞɧɨɫɢɧ; 283 ɦɥɧ ɝɪɧ;
79%
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Зокрема, реалізуючи координаційні повноваження, прокурор області провів
два засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту інтересів держави у використанні земель прибережних захисних смуг у складі керівників обласної державної адміністрації, правоохоронних та контролюючих органів, за результатами
яких розроблено та затверджено комплекс спільних заходів.
Ураховуючи факти самовільного зайняття земельних ділянок у водоохоронних
захисних смугах на узбережжі морів та самочинного будівництва на них, правоохоронні органи зареєстрували 11 кримінальних проваджень. Прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво у цих провадженнях.
Крім того, направлено на розгляд суду позовну заяву про визнання недійсними розпорядження голови Голопристанської райдержадміністрації від 2006 року,
державних актів про право власності на земельні ділянки рекреаційного призначення площею 34 га, розташовані на території Круглоозерської сільської ради в
двокілометровій водоохоронній зоні.
Також унаслідок вжитих прокуратурою заходів у державну власність повернуто
24 га земель рекреаційного призначення у Генічеському районі.
Загалом з метою усунення порушень, допущених органами влади та місцевого
самоврядування при наданні у власність, користування земель рекреації, заявлено 23 позовні заяви стосовно земель площею 128 га, вартістю майже 4 млн грн,
ініційовано знесення незаконно збудованих у с. Залізний Порт будівель площею
більше ніж 1 тис. кв. метрів.
Наступальну представницьку діяльність прокуратури області у вказаних актуальних напрямах буде продовжено.

ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ РІВНЕНЩИНИ
ЗАЯВЛЕНО ПОЗОВИ В ІНТЕРЕСАХ ДЕРЖАВИ
НА СУМУ ПОНАД 350 МЛН ГРИВЕНЬ
Органи прокуратури Рівненської області активно реалізують повноваження із
представництва інтересів держави в суді. Результатом такої діяльності є повернення державі та громаді значної кількості майна і землі.
Так, прокурорами торік пред’явлено до суду позови на більше 350 млн грн, з них
за результатами судового розгляду задоволено – на 266 млн грн, ще 0,7 млн грн
відповідачами сплачено в добровільному порядку.
Зокрема, активно здійснювалися заходи цивільно-правового характеру на захист державної та комунальної власності. У цій сфері пред’явлено позови на суму
понад 43 млн грн, крім того, за результатами вивчення матеріалів розпочато шість
кримінальних проваджень.
Наприклад, за позовом прокуратури Рівненщини у власність держави повернуто комплекс
Ʉɨɦɛɿɧɚɬ ɯɥɿɛɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɦ. Ⱦɭɛɧɿ, Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ
будівель та споруд Дубенського комбінату хлібопродуктів вартістю 4,6 млн грн. Доведено, що
право приватної власності на ці об’єкти було зареєстровано за акціонерним товариством незаконно, всупереч встановленій законодавством
забороні щодо зміни форми власності на державне майно.
Також вживалися представницькі заходи
у бюджетній сфері (заявлено позови на суму
1,4 млн грн) та сфері охорони навколишнього
Комбінат хлібопродуктів у м. Дубні, Рівненська природного середовища (заявлено позови на
область
понад 830 тис. гривень).
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Оскільки Рівненщина – це аграрний регіон,
особливо ефективним є реагування прокурорів
на порушення вимог земельного законодавства.
Так, пред’явлено позови на захист більше
9 тис. га земель вартістю понад 300 млн грн від
неправомірного посягання. Судами вже задоволено позови щодо земель загальною площею
8 тис. га, вартістю 255 млн гривень.
Реально за актами приймання-передачі повернуто державі 1,5 тис. га земель вартістю майже
30 млн гривень.
Зокрема, заходи представницького характеру
з метою захисту інтересів держави вживались у
зв`язку із систематичною несплатою орендної Землі лісового фонду Рівненщини після незаконплати, закінченням строків дії дозвільних доку- ного бурштиновидобутку
ментів, порушенням вимог законодавства при
укладенні відповідних договорів.
Так, лише за втручання прокуратури розірвано договори оренди у зв`язку із систематичною несплатою орендної плати та повернуто державі 894 га землі на території Березнівського району вартістю близько 8,9 млн гривень.
За результатами позовної діяльності прокуратури припинено незаконне користування та реально повернуто державі 660 га землі лісового фонду вартістю
20,7 млн гривень.
Також задоволено позов прокуратури та зобов’язано недобросовісного орендаря повернути державі 5,6 тис. га земель лісового фонду вартістю майже 176 млн
грн у зв’язку із руйнуванням цих земель видобутком бурштину.
На сьогодні в провадженні судів залишаються на розгляді позови органів прокуратури про повернення ще 919 га земель вартістю майже 40 млн гривень.
Окрім цього, під час здійснення прокуратурою представницької діяльності у
2016 році виявлено 13 фактів вчинення кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, у зв’язку з чим розпочато кримінальні провадження.
Загалом органами прокуратури Рівненщини забезпечено участь у розгляді
майже 300 цивільних та господарських справ з постановленням кінцевих рішень,
у тому числі за апеляційними скаргами, внесеними у справах за позовами органів
прокуратур Волинської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.
Реагуючи на незаконні судові рішення, до судів вищих інстанцій оскаржено
61 таке рішення, більшість із них уже скасовано. Сума за рішеннями, скасованими
за документами оскарження, становить понад 1,1 млн грн. Під час вивчення прокуратурою матеріалів на предмет наявності підстав для представництва інтересів
держави виявлено 40 кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ
ПРОКУРАТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ
Органи прокуратури Чернівецької області активно застосовують представницькі повноваження.
Так, упродовж 2016 року заявлено позовів на суму понад 21,7 млн грн, більшість
з яких, з урахуванням специфіки регіону, з питань земельних відносин (понад 13
млн гривень).
На захист інтересів держави судами задоволено 81 позов прокурорів на суму
8,1 млн грн, реально виконано – на майже 8,6 млн гривень.
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Зокрема, у сфері охорони навколишнього природного середовища до суду
скеровано 17 позовних заяв із питань стягнення збитків, завданих незаконною рубкою лісу, на суму 1,25 млн грн. За результатами судового розгляду 13 позовів указаної категорії задоволено на 1,7 млн грн та реально стягнуто завдані державі збитки
у загальній сумі 1,3 млн гривень.
З метою усунення наслідків неналежної охорони лісу уповноваженими державою лісогосподарськими підприємствами продовжено практику ініціювання відшкодування останніми завданих лісовим ресурсам збитків. Прокуратурою області
уже пред’явлено шість позовів на 1,1 млн грн щодо відшкодування збитків, завданих державі незаконною рубкою лісу на території підприємств, які не забезпечили
належну охорону лісових масивів.
Такі позови пред’явлені в інтересах держави в особі Державної екологічної
інспекції в області до державних підприємств «Путильське лісове господарство»
(сума позову – 340 тис. грн), «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство ˝Сторожинецький держспецлісгосп˝» (645 тис. грн), «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство ˝Карпатський держспецлісгосп˝» (44 тис. грн) та до Національного природного парку «Вижницький»
(80 тис. гривень).
З питань земельних відносин органами прокуратури області у 2016 році до суду
скеровано 23 позови на суму понад 13 млн грн. Розглянуто та задоволено 24 позови
на суму 4 млн грн, за закритими справами добровільно відшкодовано 2,6 млн грн.
Повернуто та попереджено незаконне надання земель площею понад 111 гектарів.
До прикладу, керівником Кіцманської місцевої прокуратури подано до суду позов до Малятинецької сільської ради та ТОВ «Агрофірма Оршівська» про визнання
недійсним тимчасового договору оренди землі від 1 січня 2016 року та повернення
земельних ділянок загальною площею 62 га державі в особі належного розпорядника цих земель – Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.
Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 14 листопада 2016 року
позов прокурора задоволено. Зобов’язано ТОВ «Агрофірма Оршівська» повернути
земельні ділянки загальною площею 62 га, вартістю 2,5 млн грн державі.
З питань державної та комунальної власності прокурорами до суду скеровано
26 позовів на суму понад 9 млн грн. Розглянуто та задоволено 25 позовів на суму,
що перевищує 4 млн гривень.
За результатами представницької діяльності у сфері виконання судових рішень
у 2016 році розпочато два кримінальні провадження, досудове розслідування у
яких триває.

БАГАТОМІЛЬЙОННІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ
ТА ПОВЕРНУТІ ЗАКОННИМ ВОЛОДІЛЬЦЯМ МАЙНО
І ЗЕМЛЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
У 2016 РОЦІ
Оскільки позов прокурора став основним засобом ініціювання юридичної відповідальності та поновлення порушених законних інтересів держави, протягом минулого року прокурори Хмельницької області активно та якісно здійснювали повноваження із представництва інтересів держави в суді.
Так, з метою захисту інтересів держави органами прокуратури Хмельницької області у 2016 році заявлено позови на суму 560 млн грн, майже третину
(183,5 млн грн) з яких уже задоволено судами, а понад 26 млн грн – добровільно
сплачено відповідачами.
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У результаті повернуто майже 3,5 тис. га незаконно наданих земель. Забезпечено реальне виконання судових рішень на суму, яка перевищує 100 млн гривень.
Крім того, працівниками прокуратури Хмельниччини під час вивчення наявності
підстав для представництва інтересів держави виявлено 204 кримінальні правопорушення, відомості за якими внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Особливу увагу прокурорів зосереджено на виявленні фактів незаконних оборудок із землями державної та комунальної власності.
Перевищення посадовцями своїх повноважень, передача земель без проведення аукціонів, без розроблення відповідної землевпорядної документації або із
встановленням заниженого розміру орендної плати – поширене явище.
У минулому році прокурорами до суду пред’явлено позовів щодо незаконного
надання земель площею більше 14 тис. га, вартістю понад 480 млн гривень.
Траплялися факти неправомірного надання земель резервного фонду, які повинні надаватись насамперед місцевим жителям – працівникам соціальної сфери (медикам, вчителям, працівникам соціальної сфери, що працюють у сільській
місцевості).
Упродовж 2016 року прокуратура повернула понад 70 га таких земель, які було
незаконно надано мешканцям інших населених пунктів.
Зокрема, Прокуратура Хмельницької області повернула державі п’ять земельних ділянок резервного фонду площею 10 га, вартістю 300 тис. грн на території
Богдановецької сільської ради, які були незаконно передані Деражнянською
райдержадміністрацією у власність немісцевих жителів.
П’ять мешканців смт Макарів Київської області отримали 10 га землі на території Масівецької сільської ради, неподалік від обласного центру. Позов прокуратури
щодо повернення цих земель задоволено повністю.
Ярмолинецькою райдержадміністрацією 2 га землі резерву взагалі передано
семирічному хмельничанину для ведення особистого селянського господарства.
На Хмельниччині 61% угідь займають найбільш родючі чорноземи у державі, що
зумовлює значний попит та високу вартість сільськогосподарських земель.
Однак декотрі агрохолдинги, які є основними орендарями подільських земель,
за сприяння посадовців органів влади вигадують схеми набуття земельних ділянок на неконкурентних засадах із заниженою ставкою орендної плати. Найчасті-

Суми у справах, за якими прокурорами пред’явлено позови
(млн грн)
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ше для цього використовується спосіб одержання у користування земель через
фермерів, які здебільшого є працівниками цих підприємств і займатись самостійно
фермерським господарством не мають наміру. Надалі вказані землі фактично використовуються великими агропідприємствами, що таким чином ухиляються від
участі у аукціонах. Уникнення конкуренції призводить до втрат бюджетом щорічно
значних сум: на кожних 100 га орієнтовно 160–270 тис. гривень.
Наприклад, прокуратурою області до суду спрямовано позов щодо визнання
недійсними наказів Головного управління Держгеокадастру в області про надання
в оренду понад 950 га земельних ділянок вартістю більше ніж 32 млн грн, розташованих на території п’яти районів, для ведення фермерського господарства громадянину, який працював агрономом в агрохолдингу.
Держземагентство, всупереч вимогам земельного законодавства, формально підійшло до розгляду заяви й ухвалення рішення та не пересвідчилося у спроможності орендаря вести фермерське господарство такого виду та намірах його
створювати. Насправді особа переслідувала мету отримати у пільговому порядку
в користування значну площу земель державної власності без проведення передбачених законом земельних торгів.
З таких же підстав за апеляційною скаргою прокуратури області судом скасовано 11 незаконних наказів Держземагентства в області та визнано недійсними
11 договорів оренди земель площею понад 810 га, вартістю майже 18 млн грн на те-

Попередження незаконного надання та повернення земель
у державну та комунальну власність за підсумками роботи органів
прокуратури Хмельницької області у 2016 році
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Землі резервного фонду, незаконно передані столичним мешканцям

риторії Кам’янець-Подільського району, які передано столичному мешканцю для
ведення фермерського господарства.
Всього у 2016 році судами задоволено шість таких позовів прокурора щодо земель площею більше 2 тис. га, вартістю понад 60 млн грн. На розгляді в судах ще
перебувають позови цієї категорії щодо земель площею близько 10 тис. гектарів.
Законодавством встановлено розмір орендної плати не менше 3% нормативногрошової оцінки землі. Заниження цієї плати призводить до значних втрат бюджету.
Водночас значна кількість договорів оренди земельних ділянок указаної категорії була укладена із значно меншим розміром орендної плати. Деякі орендарі
умисно ухиляються від унесення до договорів змін щодо нової грошової оцінки
земель, яка підлягає перегляду один раз на сім років, та сплачують орендну плату
в заниженому розмірі. Для запобігання таких втрат бюджету, з метою приведення
договорів та розміру орендної плати у відповідність до закону, прокурори звертаються з позовами до суду.
Наприклад, за результатами розгляду позову Хмельницької місцевої прокуратури судом внесено зміни до договору оренди 1,7 га земельної ділянки в м. Летичеві
та зобов’язано приватне підприємство сплачувати щорічну орендну плату в розмірі 100 тис. грн замість 25 тисяч.
Минулого року прокурорами заявлено понад 40 таких позовних заяв, частину
яких уже розглянуто та задоволено. Як наслідок, збільшено надходження коштів
до бюджету на понад 2 млн гривень.
Спостерігаються випадки укладання договорів без нормативно-грошової оцінки, що потім впливає на розмір орендної плати.
Зокрема, за позовом Городоцької місцевої прокуратури забезпечено повне виконання рішення суду про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки
сільськогосподарського призначення площею майже 300 га, вартістю приблизно
10 млн грн у зв’язку із відсутністю її нормативно-грошової оцінки.
З аналогічних підстав задоволено позов прокурора Красилівського району та
визнано недійсними шість договорів оренди земельних ділянок загальною площею 235 га, вартістю більше ніж 7 млн гривень.
Всього прокурорами заявлено понад 20 таких позовів, більшість уже розглянуто та задоволено.

75

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2017
Прокуратурою вживаються заходи для відшкодування шкоди, завданої використанням земельних ділянок без правовстановлюючих документів, що також є
причиною заниження плати за землю.
Так, завдяки втручанню Шепетівської місцевої прокуратури бюджет м. Ізяслава
поповнено на 515 тис. грн. Ці кошти сплачено товариством з обмеженою відповідальністю як збитки, завдані використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів.
За позовом Хмельницької місцевої прокуратури на користь Хмельницької міської ради стягнуто 439 тис. грн з приватного підприємця, який у м. Хмельницькому
без правовстановлюючих документів для обслуговування АЗС безоплатно використовував земельну ділянку площею понад 12 тис. кв. метрів.
Усього в 2016 році прокурорами пред’явлено 25 позовів про стягнення понад
2,8 млн грн збитків, завданих використанням земельних ділянок за відсутності правовстановлюючих документів, з яких судами 12 позовів на понад 2 млн грн – задоволено.
Виявляються схеми незаконної передачі державними підприємствами цінних
земель під виглядом укладання договорів спільного виробництва сільгосппродукції.
Практично вся ця земля є ріллею, вона належить до категорії особливо цінної
та дає високі врожаї, що зумовлює зацікавлення нею власників аграрного бізнесу.
Такі земельні ділянки призначені для проведення наукових досліджень із метою
розвитку аграрного сектору держави, натомість вони використовуються суб’єктами господарювання, жодним чином не пов’язаними з наукою, для вирощування
сільськогосподарської продукції на продаж. Спритні комерсанти, використовуючи
майно держави фактично за копійки, отримують значні прибутки, а державні підприємства залишаються збитковими.
Так, прокуратурою області встановлено, що службові особи державного дослідного господарства області, які входять у систему Національної академії аграрних наук України, у 2014 році уклали низку незаконних договорів та передали у
користування приватним сільськогосподарським структурам на пільгових умовах
оплати та за ціною, значно нижчою за ринкову, понад 1500 га особливо цінних земель, більше 5 тис. кв. м приміщень та 10 одиниць сільськогосподарської техніки
підприємства.
Внаслідок незаконного використання тільки особливо цінних земельних ділянок державного підприємства, експертна грошова оцінка яких становить понад
592 млн грн, держава недоотримала понад 1,2 млн гривень.
У листопаді минулого року за вказаним фактом прокуратурою області внесені
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та пред’явлено позов про
визнання зазначеної угоди недійсною.
Крім того, постановами Рівненського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України задоволено позовні вимоги прокурора та визнано
недійсним аналогічний договір, укладений іншим державним підприємством з приватним агровиробником. Припинено незаконне користування земельними ділянками державної власності площею майже 2 тис. га вартістю понад 65 млн гривень.
Загалом у 2016 році за такими фактами розпочато два кримінальні провадження, заявлено вісім позовів про визнання недійсними договорів виробництва сільськогосподарської продукції, два з яких розглянуто та задоволено. Як наслідок,
повернуто 2800 га земель вартістю понад 90 млн гривень.
Прокуратура Хмельниччини також виявляє та протидіє незаконним схемам
заволодіння землями державної та комунальної власності. Зокрема, викрито злочинну схему виведення із комунальної власності більше 17 га земель вартістю понад 18 млн гривень.
Встановлено, що у 2015 році група осіб, діючи за попередньою змовою між собою та достовірно знаючи, що земельні ділянки загальною площею 17,6 га нале-
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жать територіальній громаді м. Хмельницького, вирішила заволодіти ними у протиправний спосіб.
Для цього спільники підшукали 22 особи з числа мешканців області та схилили їх до «співпраці». Увійшовши в зговір із службовими особами сільської ради та
управління Держгеокадастру в районі, зловмисники сфальсифікували рішення сесії
сільради, датоване 1997 роком, про нібито передачу у власність цим громадянам
земельних ділянок площею по 0,8 га кожна, а також підробили державні акти на
право власності на них.
Згодом у ліцензованій землевпорядній організації було замовлено виготовлення технічних документацій із відновлення меж земельних ділянок в натурі, присвоєно кадастрові номери та за відповідними громадянами зареєстровано право приватної власності на землю.
Після злочинних маніпуляцій земельні ділянки, розташовані єдиним масивом,
були одночасно продані товариству з обмеженою відповідальністю, зареєстрованому в іншій області.
Прокуратурою з’ясовано, що ці землі відносяться до меж міста Хмельницького
ще з 1995 року, жодного рішення міської ради про передачу ділянок у користування чи у власність не було.
За наведеними фактами прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Здійснення
досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління
Національної поліції в області, яке наразі триває.
Крім того, прокуратурою області у листопаді 2016 року до суду пред’явлено
22 позови про визнання недійсною державної реєстрації права власності на земельні ділянки та витребування їх із незаконного володіння.
Ще одним проблемним для області питанням є незаконне надання у власність
земель промисловості, у тому числі під кар’єрами.
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Прокурори, використовуючи представницькі повноваження, реагували на нецільове використання земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення для промислової розробки надр, їх використання без правовстановлюючих документів тощо. Було виявлено випадки незаконної передачі у приватну
власність кар’єрів під виглядом надання окремим громадянам земельних ділянок
для особистого селянського господарства.
Зокрема, Прокуратура Хмельницької області виявила факт незаконного надання у приватну власність для ведення особистого селянського господарства 12 га
земель, розташованих на території колишніх кар’єрів.
Установлено, що службові особи управління Держкомзему у Дунаєвецькому
районі та Дунаєвецької райдержадміністрації, зловживаючи службовим становищем, в інтересах шести осіб, підробили офіційні документи про нібито перебування земельних ділянок у складі земель сільськогосподарського призначення. Надалі
на підставі цих документів передали землі безоплатно у власність вказаним громадянам по 2 га кожному.
Водночас посадовцям було достеменно відомо, що ці землі мають промислове
призначення – на них розміщені кар’єри з видобування каменю та піску, – отже, не
підлягають приватизації та можуть бути надані лише в оренду зі сплатою відповідних коштів до місцевого бюджету. Крім того, кам’яниста поверхня фактично унеможливлювала вести на цих землях селянське господарство, що ще раз свідчить
про відсутність наміру зазначених громадян ним займатися.
Внаслідок таких дій посадовців із державної власності незаконно вибуло 12 га
земель, орієнтовна нормативно-грошова оцінка яких становить близько 3,5 млн
гривень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2
ст. 366 КК України.

8 земельних ділянок водного фонду на території Горбасівської сільської ради,
незаконно наданих для ведення особистого селянського господарства
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Аналогічні кримінальні провадження у минулому році розпочато Хмельницькою, Кам’янець-Подільською, Городоцькою та Старокостянтинівською місцевими
прокуратурами.
У минулому році також виявлялись факти неправомірного відчуження земель
водного фонду. З огляду на значну привабливість таких земель посадовці вигадують схеми незаконної їх передачі у приватну власність. Як наслідок, захисні смуги
річок, особливо Дністра та Південного Бугу, бездумно забудовуються котеджами,
елінгами, розважальними об’єктами тощо.
Так, прокуратурою області встановлено, що службові особи управління
Держкомзему у Летичівському районі та районної державної адміністрації, усупереч вимогам земельного законодавства, достовірно знаючи, що вісім земельних
ділянок є землями водного фонду, склали завідомо недостовірні офіційні документи щодо їх належності до земель сільськогосподарського призначення, надали дозвіл на розроблення землевпорядної документації та передали їх у приватну власність громадянам для ведення особистого селянського господарства. В результаті
із державної власності незаконно вибуло 16 га земель водного фонду орієнтовною
вартістю 220 тис. гривень.
Прокуратурою області за цим фактом розпочато кримінальне провадження за
ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Також прокуратура області виявила незаконну передачу у власність громадянам
дев’яти земельних ділянок площею 8 га у с. Каштанівці Кам’янець-Подільського району в заплаві річки Рудка – лівої притоки Дністра.
Упродовж 2007–2008 років зазначені землі згідно з рішеннями Грушківської
сільської ради Кам’янець-Подільського району за погодженням Кам’янецьПодільського районного відділу земельних ресурсів незаконно, на підставі підроблених документів, передані сімом громадянам у приватну власність для ведення

10 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на землях
водного фонду Гелетинецької сільської ради
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особистого селянського господарства та індивідуального дачного будівництва як
землі сільськогосподарського призначення. Водночас проігноровано той факт, що
обабіч водного об’єкта встановлюється прибережна захисна смуга завширшки
25 метрів.
Унаслідок цього із державної власності незаконно вибуло 8 га земель водного
фонду орієнтовною вартістю 700 тис. гривень.
За цим фактом прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за
ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Аналогічне кримінальне провадження розпочато апаратом прокуратури області за фактом надання відділом Держкомзему у Хмельницькому районі десяти
земельних ділянок водного фонду, розташованих у межах правої притоки річки
Смотрич громадянам для сільгосппотреб. Для цього посадовці відділу Держкомзему, зловживаючи службовим становищем та достовірно знаючи, що вказані ділянки відносяться до земель водного фонду, склали завідомо недостовірні офіційні
документи щодо перебування їх у складі земель сільськогосподарського призначення та надали дозвіл на розроблення землевпорядної документації.
Через це держава втратила 14 га земель водного фонду ринковою вартістю
близько 2 млн гривень.
Усього за такими фактами у 2016 році в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 10 кримінальних проваджень.
У минулому році органами прокуратури області акцентувалась увага ще на одному джерелі наповнення бюджету – коштах пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.
Виконання вимог законодавства щодо сплати цих коштів покладено на замовників об’єктів будівництва. Але забезпечити своєчасне та повне їх надходження зобов’язані насамперед місцеві ради, які здебільшого, на жаль, бездіють. Тому саме
прокурори вживають усі можливі заходи для поповнення бюджету.
До прикладу, Хмельницькою місцевою прокуратурою в інтересах Хмельницької
міської ради до суду області подано два позови про стягнення із забудовника заборгованості за договорами про пайову участь у створенні та розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури міста на суму більше 2 млн грн, які уже
розглянуто та задоволено.
Загалом з цих питань зареєстровано три кримінальні провадження, заявлено
18 позовів на суму понад 10 млн грн про стягнення заборгованості за укладеними
договорами. На цей час розглянуто та задоволено позовних вимог на суму понад
7 млн гривень.

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ
ПРОКУРАТУРИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Упродовж 2016 року військовими прокурорами гарнізонів Південного регіону
України до судів спрямовано 360 позовів на загальну суму 94 млн гривень.
На захист інтересів держави судами задоволено 737 позовів загалом на 154 млн
гривень.
Реально виконано рішення судів на 98 млн гривень.
Ефективно застосовувалися представницькі повноваження з метою захисту
інтересів держави у сфері земельних відносин: пред’явлено 283 позови на суму
12 млн грн щодо повернення земель оборони загальною площею 494 га. Задоволено судами 685 позовів на суму 90 млн грн, державі повернуто 2982 га земель
оборони вартістю 74 млн гривень.
Як приклад, 29 лютого 2016 року вироком Тарутинського районного суду Одеської області задоволено позов військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до суб’єкта гос-
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подарювання про стягнення збитків у зв’язку із самовільним зайняттям земельної
ділянки військового полігону на суму 1 млн грн. Рішення виконано, зазначені кошти
перераховано до державного бюджету України.
Триває системна робота щодо повернення в державну власність земель Тарутинського та Бердянського полігонів, розташованих, відповідно, в Одеській та Запорізькій областях, незаконно вилучених органами місцевої влади та згодом наданих у довгострокову оренду сільськогосподарським підприємствам та власність
громадянам.
Зокрема, 11 липня 2016 року Господарським судом Одеської області задоволено
позов прокурора в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до
Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області та ПАТ «Імені Чапаєва» про визнання недійсним договору оренди землі і витребування земельних
ділянок загальною площею 1800 га вартістю майже 50 млн грн, які належать до земель Тарутинського військового полігону. Рішення суду виконано, землі повернуто
оборонному відомству.
Ефективно застосовуються представницькі повноваження з метою захисту інтересів держави з питань збереження нерухомого майна.
За результатами судового розгляду господарської справи з участю прокурора 19 квітня 2016 року Господарський суд Дніпропетровської області прийняв
рішення, яким витребував із незаконного володіння ПАТ «БТА Банк» об’єкт нерухомого майна – Дніпропетровський військовий госпіталь, у якому лікуються, зокрема, учасники антитерористичної операції на Сході України, загальною площею
5532,4 кв. м, вартістю 11,8 млн гривень.
Крім цього, 31 серпня 2016 року військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону до суду пред’явлено позов в інтересах держави в особі Міністерства
оборони України до Дніпропетровської міської ради про повернення оборонному відомству незаконно переданого майнового комплексу військового містечка
№ 34, розташованого у м. Дніпрі, загальною вартістю 66 млн грн. Судовий розгляд
триває.
До того ж, за результатами судового розгляду справи щодо незаконно відчуженого нерухомого майна військового містечка в м. Одесі, на фондах якого дислоковано 9-ий спортивний клуб Міністерства оборони, право власності на зазначений майновий комплекс вартістю понад 10 млн грн визнано за державою в особі
Міністерства оборони України. На виконання рішення суду 28 грудня 2016 року
державним виконавцем за заявою прокурора комерційним структурам скасовано
реєстрацію права власності на зазначене нерухоме майно.
Окрім того, військова прокуратура відстояла в апеляційному суді свою рішучу
позицію щодо повернення державі майнового комплексу у м. Кропивницькому
вартістю понад 1,6 млн грн. 10 січня 2017 року ухвалою суду відмовлено у задоволенні апеляційної скарги приватного товариства та залишено у силі рішення суду
першої інстанції, яким право власності на цілісний майновий комплекс будівель і
споруд у м. Кропивницькому визнано за Міністерством оборони України.
Протягом минулого року вживалися послідовні заходи представницького характеру з метою захисту інтересів держави у бюджетній сфері. Задоволено позови прокурорів про стягнення до бюджету 20,4 млн грн, наразі реально виконано
судові рішення на суму 5,5 млн гривень.
Як приклад, 25 липня 2016 року судом задоволено позов військового прокурора Миколаївського гарнізону в інтересах держави в особі Міністерства оборони
України до підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» про стягнення заборгованості за контрактом з державного оборонного замовлення та штрафних
санкцій у розмірі 12,4 млн гривень.
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Одним із основних елементів національної економіки та фундаментом соціально-економічних відносин є власність. Структура власності першою зазнає змін, коли змінюється форма господарювання чи тип економічної системи.
На початку 1990-х років перехід від командно-адміністративної
до змішаної економіки ринкового типу зумовив нове розуміння
комунальної власності. Так у незалежній державі з’явилося муніципальне господарство та муніципальна (комунальна) власність,
які фактично та юридично належать територіальній громаді.
Згідно з показниками І півріччя 2016 року питома вага державного сектору економіки становить 16,5%.
Комунальне господарство, у якому використовується майже
25% основних фондів держави, є складовою національної економіки.
Законодавчі принципи регулювання правовідносин у цій сфері визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (далі – Закон). Водночас органи місцевого самоврядування як юридичні особи публічного права користуються усіма
правами власників, що визначені у Цивільному кодексі України
(далі – ЦК України) та інших нормативно-правових актах.
Відповідно до Закону право комунальної власності – це право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх
інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування. Питання прийняття рішень
про відчуження комунального майна вирішуються виключно на
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.
Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівні інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у громади та передані
іншим суб’єктам права власності без її згоди.
Власність територіальної громади – це земля, ліс, природні
ресурси, комунальне майно, місцевий бюджет, а також утворені цією громадою комунальні підприємства та у законний спосіб
утворені всі місцеві органи влади, які відповідно до ст. 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та ст. 142 Конституції
України є адміністративними структурами територіальної громади, що забезпечуються нею ресурсами для виконання своїх
завдань.
Саме територіальна громада несе самостійну майнову відповідальність за взятими на себе зобов’язаннями стосовно майна,
що належить їй на праві комунальної власності та закріплене за
органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями.
Органи місцевого самоврядування за своєю правовою природою є похідними від територіальної громади та виступають
лише інструментами опосередкованої форми здійснення територіальною громадою права на самоврядування.

СЬОГОДЕННЯ
Значення державної та комунальної власності для економіки України складно
переоцінити. Перспектива володіння такими об’єктами й отримання від цього прибутку породжує численні махінації та незаконні оборудки. Трапляються випадки,
коли орган місцевого самоврядування ухвалює незаконні рішення з перевищенням наданих повноважень та усупереч інтересам територіальної громади, яку він
представляє. Не була винятком стосовно цього діяльність щодо ухвалення певних
рішень Одеської міської ради попереднього скликання, що призвело до порушення майнових прав територіальної громади міста.
Зокрема, у 2010 році міська рада уклала з приватним підприємством удавані
правочини для одержання у власність комунального майна за заниженими цінами
в обхід законної процедури.
Прокуратурою Одеської області виявлено вказаний факт та вжито заходи представницького характеру з метою захисту майна територіальної громади Одеси від
неправомірних посягань. У липні 2013 року прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави до Одеської міської ради, товариства з обмеженою
відповідальністю та восьми підприємств про визнання незаконним і скасування
пункту рішення органу місцевого самоврядування.
Цим рішенням міської ради визначено перелік об’єктів комунальної власності
територіальної громади Одеси, які у 2010 році підлягали приватизації та відчуженню. Крім того, позовні вимоги прокуратури стосувалися визнання недійсним договору дарування товариству з обмеженою відповідальністю адміністративної
будівлі площею понад 6,7 тис. кв. м на вул. Верстатобудівній, 12, а також визнання
недійсним договору купівлі-продажу 23 об’єктів комунальної власності та повернення цих приміщень громаді тощо.
Якщо розглядати детальніше, то у 2010 році Одеська міська рада уклала з товариством з обмеженою
відповідальністю договір купівлі-продажу певних
об’єктів комунальної власності, а саме 23 приміщень
загальною вартістю понад 38 млн грн, та договір дарування ТОВ територіальною громадою в особі її
місцевої ради адміністративної будівлі.
Таким чином, через незаконну оборудку місто
придбало споруду, яка потребує масштабного ремонту, не прийнята на баланс та не використовується. У свою чергу, переважна більшість із проданих
23 об’єктів нерухомості розташована у центральній історичній частині міста – на вулицях Ланжеронівській, Рішельєвській, Катерининській, Великій
Арнаутській, Торговій та є складовими ансамблю
пам’яток архітектури. Наприклад, приміщення на
вул. Ланжеронівській, 8 містяться у будинку – пам’ятці архітектури, зведеному в 1891 році поблизу Оперного театру за проектом архітектора І.Ф. Яценка
(колишній будинок В. Навроцького). Споруда на
розі вулиць Рішельєвської, 4 та Дерибасівської, 12,
у якій розташована ще одна частина приміщень, – це
будинок В. Поджіо, зведений наприкінці XVІІІ століття. Приміщення за адресою: вул. Рішельєвська, 12 розміщені у колишньому прибутковому будинку М. Маврокордато, спорудженому в 1887 році,
який також є пам’яткою архітектури, тощо.
Прокуратура встановила, що спірний договір дарування укладено з порушенням обов’язкової вимоги щодо його безоплатного характеру, оскільки Будівля на розі вулиць Рішельєвської
вартість подарованої будівлі враховано при визна- та Дерибасівської
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ченні ціни продажу об’єктів у розмірі різниці між загальною вартістю всіх об’єктів купівлі-продажу (майже 38,6 млн грн) та вартістю подарованої адміністративної будівлі
(37 млн грн). Таким чином, указану різницю, приблизно 1,5 млн грн, визначено ціною
продажу об’єктів.
Стає очевидним, що це вже не договір дарування, а правочин, укладений для приховання договору міни. Так, результатом прихованого договору міни стала не тільки
незаконна передача майна у власність ТОВ із комунальної власності Одеської територіальної громади, а й міській раді – майна підприємства з доплатою. Навіть більше, як
уже зазначалося, цей договір укладено на підставі спірного рішення Одеської міської
ради від 14 квітня 2010 року.
Необхідно наголосити на тому, що міська рада не визнала позов прокуратури та
вважала непорушеними як її майнові права, так і права територіальної громади міста
Одеси.
Рішенням Господарського суду Одеської області від 14 березня 2014 року прокуратурі відмовлено у задоволенні позову.
Доречно зауважити, що у цьому рішенні прослідковується спроба суду подати
ухвалення спірного рішення міською радою та укладення спірних договорів як достатнє підтвердження волі одеської громади.
Відстоюючи принципову, послідовну позицію, прокуратура оскаржила вказане рішення в апеляційній інстанції. Постановою Одеського апеляційного господарського
суду у липні 2014 року рішення суду першої інстанції скасоване, а позовні вимоги прокуратури задоволені частково. Зокрема, припинено провадження у справі в частині позовних вимог про визнання незаконним та скасування пункту рішення Одеської міської
ради та визнано недійсними договорів дарування, купівлі-продажу та міни.
Постановою Вищого господарського суду України (далі – ВГСУ) від 16 жовтня 2014 року
у цій справі визнано недійсним пункт рішення Одеської міської ради, договір міни, укладений між Одеською міською радою та ТОВ шляхом підписання удаваних правочинів,
а саме договору дарування та договору купівлі-продажу 23 об’єктів комунальної власності.
Вищий господарський суд України врахував вартість подарованого майна, факт
укладення договору купівлі-продажу без перерахування міській раді повної вартості
об’єктів, а лише перерахування товариством з обмеженою відповідальністю різниці у
вартостях майна. ВГСУ дійшов висновку, що укладені договори є недійсними, оскільки
вчинені для приховання договору міни з доплатою, який, у свою чергу, теж є недійсним,
тому що суперечить вимогам Закону.
Водночас ВГСУ визнав у цьому питанні вихід Одеської міської ради за межі своїх
повноважень та скасував спірний пункт рішення,
оскільки ухвалення цього рішення та укладення
договору купівлі-продажу не виражають волю
територіальної громади. Суд констатував, що
позовні вимоги про витребування цього майна
у добросовісного набувача на підставі положень
ЦК України підлягають задоволенню.
Розуміючи законну можливість витребування
майна та намагаючись приховати «сліди», представники ТОВ почали укладати договори купівліпродажу нерухомості з іншими комерційними
структурами – «добросовісними набувачами» та
фізичними особами.
Однак, дотримуючись і надалі принципової
позиції, прокуратура з метою повернення незаконно відчужених об’єктів комунальної власності у травні – червні 2015 року звернулася до суду
із 12 віндикаційними позовами про витребування
у кількох приватних підприємств та фізичних осіб
Колишній будинок В. Навроцького
вказаної нерухомості.
(вул. Ланжеронівська, 8)
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Звернення прокуратури до суду з цими позовами стало можливим лише після винесення остаточного судового рішення у справі, яке є підставою для витребування майна
на користь власника, без пропуску встановленого строку позовної давності.
Слід зауважити, що Верховним Судом України (далі – ВСУ) до 2016 року рішення за
позовами прокурорів у інтересах держави в особі територіальних громад у подібних
правовідносинах не ухвалювались. Але на сьогодні ВСУ та ВГСУ ухвалено три постанови про задоволення позовних вимог прокуратури Одещини.
Зокрема, постановою Судової палати у цивільних та господарських справах ВСУ від
2 листопада 2016 року задоволено заяву Генеральної прокуратури України про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та
рішення Апеляційного суду Одеської області. Також залишено в силі рішення Приморського районного суду міста Одеси від 17 грудня 2015 року про витребування у фізичної
особи на користь територіальної громади в особі Одеської міськради нежитлових приміщень загальною площею понад 94 кв. м вартістю 748 тис. грн на вул. Торговій, 29/31.
Разом з тим постановою ВГСУ від 26 квітня 2016 року у одного з підприємств витребувано на користь одеської громади нежитлові приміщення площею більш ніж 246 кв. м
вартістю понад 3,5 млн грн на вул. Ланжеронівській, 8.
Крім того, у листопаді поточного року згідно з постановою ВГСУ в іншого підприємства витребувано 734 кв. м вартістю понад 11,6 млн грн на вул. Рішельєвській, 4.
Наразі судовий розгляд справ за іншими позовами триває.
У вказаній постанові від 2 листопада 2016 року ВСУ дійшов таких висновків.
Витребування майна шляхом віндикації застосовується, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору. У такому випадку майно можна витребувати
від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема від добросовісного набувача з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388
ЦК України.
Право власника на витребування майна від добросовісного набувача на підставі цих
положень Цивільного кодексу України пов’язано з тим, у який спосіб майно вибуло з
його володіння. Однією з таких підстав є вибуття майна з володіння власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим шляхом.
У цьому випадку у справі, яка переглядалася, апеляційний суд (з ним погодилася
касаційна інстанція) відмовив прокурору у задоволенні позову з тієї підстави, що спірне нерухоме майно вибуло за
волевиявленням власника –
Одеської міської ради, тому
спірні правовідносини не підлягають застосуванню ст. 388 ЦК
України.
Водночас, як уже зазначалося, правочинності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної
власності територіальної громади належать органу місцевого
самоврядування, яким у спірних правовідносинах є Одеська
міська рада. Розпорядження
міською радою майном не у
спосіб та поза межами її законних повноважень не виражає
волю територіальної громади
Одеси. З огляду на те, що спір- Колишній прибутковий будинок М. Маврокордато
ний об’єкт нерухомості вибув із (вул. Рішельєвська, 12)
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володіння одеської громади поза її волею, суд першої інстанції у справі, яка переглядається, дійшов обґрунтованого висновку про те, що позов прокурора до добросовісного
набувача про витребування цього майна відповідає вимогам Закону.
Вищий господарський суд України керувався тим, що право особи на власність підлягає захисту протягом усього часу наявності у особи статусу власника, а тому положення
про позовну давність до заявлених позовних вимог про витребування майна у порядку
ст. 388 ЦК України не застосовуються. Враховуючи, що позивачем у справі виступає територіальна громада міста Одеси, початок перебігу позовної давності повинен обліковуватися саме з моменту, коли позивач дізнався про порушення своїх прав.
Відповідно до ст. 392 ЦК України власник майна може пред’явити позов про визнання
його права власності, якщо це право є предметом спору або не визнається іншою особою.
Правовідносини, пов’язані з вибуттям об’єкта із комунальної власності, мають суспільний публічний інтерес, а незаконність рішення органу місцевого самоврядування, на підставі якого об’єкт вибув із комунальної власності, такому суспільному інтересу не відповідає.
Проблема розв’язання суперечки щодо об’єктів нерухомості є нагальною для Одеси,
адже саме незадовільний стан архітектурного комплексу історичного центру міста стоїть
на заваді включенню цього об’єкта у Список світової спадщини ЮНЕСКО (до якого, зокрема, віднесено історичний центр Львова).
У 2009 році за поданням Міністерства культури і туризму України історичний центр
Одеси було внесено до так званого попереднього списку ЮНЕСКО – об’єктів, які пропонується включити до світової спадщини.
Головним критерієм міжнародної організації для внесення у цей перелік є повна автентичність. Утім, з кожним роком через низку антропогенних чинників історичний центр
Одеси втрачає свою як архітектурну, так і культурну самобутність. Наразі деякі одеські пам’ятки архітектури перебувають в аварійному стані та потребують капітального
ремонту.
Збереження історичного архітектурного ареалу є завданням комплексного характеру, що залежить також від волі органів місцевого самоврядування, центральних органів
державної влади та свідомого бережливого ставлення до історії кожного одесита та
гостя міста.
У свою чергу, органи прокуратури області у межах компетенції і надалі відстоюватимуть принципову послідовну позицію у питанні захисту інтересів держави в особі одеської громади, недопущення руйнування історичного архітектурного надбання міста на
Чорноморському узбережжі.

КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ:
ПОПЕРЕДЖАЄМО, ПРОТИДІЄМО,
ПЕРЕСЛІДУЄМО
МАТЕРІАЛИ
міжнародної науково-практичної конференції
29 листопада 2016 року

Вийшли друком матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо», співорганізаторами якої виступили
Національна академія прокуратури України, Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні,
Голова Офісу Ради Європи в Україні.
Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2016 року). – К.:
Національна академія прокуратури України, 2017. – 158 с.
ISBN 978-617-7220-89-2
Детальніше з тезами наукових повідомлень можна ознайомитися на
офіційному сайті Національної академії прокуратури України за посиланням: http://www.ap.gp.gov.ua/userfiles/verstka_korupcia(1).pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Любов Нецька
начальник відділу підготовки прокурорів
з представництва інтересів громадянина
або держави в суді Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук, доцент
УДК 347
У практичній прокурорській діяльності особливого значення набуває питання позовної давності.
Адже позовною давністю є строк, протягом якого особа (у тому числі держава) вправі захистити
свої права чи інтереси в суді у разі їх порушення.
Дослідженню проблем інституту позовної давності присвячені праці В.М. Грибанова,
Б.М. Грека, О.В. Буряка, В.М. Ігнатенка,
В.В. Луця, О.П. Печеного, З.В. Ромовської,
В.Г. Роганя, Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко,
А.Г. Яреми та інших.
Оскільки допускається багато помилок при
застосуванні позовної давності, приділимо увагу
тим із них, які дає змогу виявити судова практика, що, у свою чергу, сприятиме уникненню їх
прокурорами на майбутнє.
У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини наголошував, що позовна давність забезпечує юридичну визначеність та остаточність,
запобігаючи порушенню прав відповідачів, які
можуть трапитися у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через
сплив часу [1; 2].
За своєю природою позовна давність є юридичною гарантією для порушника, адже обов’язок чи тягар відповідальності для нього не буде
вічним, а закінчиться разом із спливом строку
позовної давності. Отже, для особи, яка володіє
правом, що порушене, позовна давність є своєрідним застереженням для захисту права. Адже
у разі пропущення її строків без поважних причин
право на судовий захист припиниться, хоча саме
порушене право не припиняється, і в особи залишаються можливості захисту порушеного права,
але не в суді. Якщо фізична особа може захистити своє право шляхом самозахисту чи звернення

до адміністративних органів (як правило, подає
скаргу), то захист державного інтересу прокурор не може здійснити таким чином. Применшувати значення судового захисту не варто. Недарма римські юристи саме йому надавали перевагу
як такому, що дає праву цінність та цілісність.
Тому строкам позовної давності прокурор має
приділяти належну увагу і вчасно звертатися до
суду. Звичайно, вчасному зверненню до суду
передує і вчасне виявлення правопорушення,
і вчасна підготовка процесуальних документів,
у яких обґрунтовані підстави представництва та
порушення інтересів держави.
Потрібно зауважити, що оскільки позовна
давність є інститутом цивільного права, вона
може застосовуватися виключно до вимог зі
спорів, що виникають у цивільних відносинах,
визначених у ч. 1 ст. 1 ЦК України, та у господарських відносинах (ст. 3 ГК України) [3].
У законодавствах різних держав неоднаково
визначено строки позовної давності та винятки
щодо її застосування. Цивільні кодекси більшості
європейських держав використовують термін
«давність». Ст. 118 Цивільного кодексу Польщі
давність визначає у 10 років. За ст. 2262 Цивільного кодексу Франції всі позови, як речові, так і
особисті, погашаються давністю у 30 років.
Позовна давність є різновидом строків у цивільному праві. Це законний строк. Його скорочення в договірному порядку чи шляхом
прийняття владних рішень неможливе. Але ч. 1
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ст. 259 ЦК України передбачена можливість
збільшення позовної давності, встановленої законом, за домовленістю сторін [4].
Тому помилково вважати, що суд має право
впливати на строк позовної давності, наприклад,
поновити його. Стара практика застосування
ЦК УРСР 1963 року створила шаблонне уявлення про поновлення позовної давності, яким, на
жаль, і донині послуговуються прокурори і судді, фактично сплутуючи строк позовної давності
з процесуальними строками, які підлягають поновленню судом. Чинний ЦК України не містить
поняття «поновлення» позовної давності.
Ще у листі Вищого господарського суду
України «Про деякі питання застосування норм
Цивільного та Господарського кодексів України» від 7 квітня 2008 року № 01-8/211 роз’яснювалось, що заява позивача про поновлення позовної давності, в якій позивач звертається до суду
з доводами щодо наявності поважних причин
пропущення позовної давності та просить задовольнити позов, не може вважатися заявою про
застосування строків позовної давності в розумінні ст. 267 ЦК України [5]. Суд не поновлює
позовну давність, а вирішує питання про надання
можливості судового захисту особі, яка з поважних причин пропустила строк позовної давності.
Постановою пленуму Вищого господарського
суду України від 10 липня 2014 року № 6 зазначена позиція суду була знову підтверджена: «Позовна давність не є інститутом процесуального
права та не може бути відновлена (поновлена)
в разі її спливу, але за приписом ч. 5 ст. 267 ЦК
України позивач вправі отримати судовий захист
у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності» [3].
Згідно зі змістом ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг
як загальної, так і спеціальної позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про
особу, яка його порушила. Цей початковий момент
перебігу позовної давності має важливе значення
для обрахунку строків позовної давності.
Особливістю перебігу позовної давності за
вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину є те, що перебіг починається від
дня, коли почалося його виконання. За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг починається зі спливом строку виконання,
а за зобов’язаннями з невизначеним строком
виконання – після закінчення встановленого
ст. 530 ЦК України семиденного строку з моменту пред’явлення вимоги про виконання.
За регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання
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основного зобов’язання. Так, заступник військового прокурора, звернувшись до суду в особі
обласного військового комісаріату з позовом до
керівника обласного військового комісаріату,
у якому висунув вимогу про стягнення заподіяної державі шкоди у сумі виплаченого комісаріатом середнього заробітку за час вимушеного
прогулу незаконно звільненому військовим комісаром працівнику, припустився помилки при
визначенні початку перебігу позовної давності
за даною вимогою. Адже йдеться про регресне
зобов’язання, тому перебіг позовної давності
починається з дати виплати комісаріатом середнього заробітку незаконно звільненій особі, а не
з дати, коли було складено аудиторський звіт за
результатами фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності
обласного військового комісаріату, як вказав
прокурор. Як наслідок – строк позовної давності
пропущено [6].
У частині 2 ст. 786 ЦК України встановлено момент початку перебігу строку позовної давності
за вимогами наймодавця та наймача: стосовно
вимог наймодавця перебіг починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача – з моменту припинення договору найму.
Існують й інші винятки із загального правила про
початок перебігу позовної давності, встановлені
законом. Їх обов’язково потрібно враховувати прокурору, який здійснює представництво в
суді.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 ГПК України «… у разі
прийняття господарським судом позовної заяви,
поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції
держави у спірних правовідносинах, зазначений
орган набуває статусу позивача. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої
прокурором в інтересах держави, в якій зазначено про відсутність органу, уповноваженого
здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського
суду, прокурор набуває статусу позивача» [7].
А в ч. 4 ст. 29 ГПК України встановлено, що прокурор, який бере участь у справі, несе обов’язки
і користується правами сторони, крім права на
укладення мирової угоди. На підставі вказаних
норм Верховний Суд України дійшов висновку,
що положення закону про початок перебігу позовної давності поширюються й на звернення
прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів [8; 9].
На думку Верховного Суду України, з огляду на статус держави та її органів як суб’єктів
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владних повноважень положення п. 4 ч. 1 ст. 268
ЦК України (у редакції до внесення змін згідно із Законом України від 20 грудня 2011 року
№ 4176-VI) не поширюється на позови прокуратури, пред’явлені від імені держави і спрямовані на
захист права державної власності, порушеного
незаконними правовими актами органу державної влади [9].
На такі позови поширюється положення
ст. 257 ЦК України щодо загальної позовної давності, а за змістом ч. 1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли
держава в особі її органів як суб’єктів владних
повноважень довідалася або могла довідатися
про порушення прав і законних інтересів.
Ця правова позиція Верховного Суду України відображена і в його постанові від 13 квітня
2016 року у справі № 3-224гс16, у якій суд констатував, що вимоги прокурора є похідними від вимог
органу, який має повноваження щодо передачі
земель у постійне користування, тому перебіг
строку позовної давності розпочинається з моменту, коли про порушення прав та інтересів держави дізнався саме відповідний орган державної
влади, а не прокурор (ст. 261 ЦК України) [10].
Проте, якщо прокурор є самостійним позивачем в інтересах держави (за відсутності органу,
уповноваженого здійснювати функції держави у
спірних правовідносинах), перебіг позовної давності починається від дня, коли про порушення
інтересів держави або про особу, яка їх порушила, дізнався прокурор.
Не менш важливим є правовий висновок Верховного Суду України, викладений у постанові
від 29 жовтня 2014 року № 6-152цс14, щодо застосування судами ч. 1 ст. 261 ЦК України, оскільки
згідно зі змістом цієї норми, на думку Верховного Суду України, для визначення початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її
прав, а й об’єктивна можливість цієї особи знати
про обставини порушення її прав [11].
Зважаючи на зміни у законодавстві про прокуратуру, необхідно звертати увагу на чинні
нормативно-правові акти стосовно функцій
прокуратури на час вчинення правопорушення
та повноваження прокурора. У рішенні Господарського суду Черкаської області від 26 липня
2016 року у справі № 925/1476/15 вказано, що
прокурору з урахуванням п. 10 наказу Генеральної прокуратури України від 12 квітня 2011 року
№ 3гн при належному виконанні обов’язків
могло бути відомо про прийняте сільською радою спірне рішення протягом місяця з дня його
прийняття (фактично про вчинене порушення),

тому перебіг позовної давності для прокурора,
на думку суду, починається через місяць з дня
прийняття місцевою радою спірного рішення –
21 вересня 2012 року, а не із дня звернення громадянина до прокуратури 14 лютого 2015 року та
проведення відповідної перевірки [12]. Київський
апеляційний господарський суд у постанові по
вказаній справі від 9 лютого 2016 року початок
перебігу позовної давності для прокурора визначив датою прийняття спірного рішення місцевою
радою – 21 серпня 2012 року [13]. І хоча рішення
суду першої інстанції та вказана постанова апеляційного суду були скасовані Вищим господарським судом не через неправильне застосування
позовної давності, але проблема правильного
визначення суддями початку перебігу позовної
давності для прокурора існує. На наш погляд,
суди могли початок перебігу позовної давності
пов’язати із здійсненням прокурором нагляду
за додержанням і застосуванням законів лише в
тому випадку, якщо є докази обізнаності прокурора з відповідними рішеннями органу місцевого самоврядування, а також факту проведення
прокурорської перевірки за цими рішеннями чи
вжитих прокурором заходів на відновлення законності [14], адже навіть за результатами моніторингу рішень ради не завжди можливо виявити порушення без перевірки.
Інститут позовної давності передбачає обставини, які є підставами для зупинення та переривання строку давності, вичерпний перелік яких
встановлено ст. 263 і ст. 264 ЦК України. Зупинення та переривання строку позовної давності суттєво впливають на обрахування часового проміжку для судового захисту прав.
Позовна давність застосовується судом лише
за заявою сторони у спорі, поданою до винесення судом рішення (ч. 3 ст. 267 ЦК України). Суд
не вправі за своєю ініціативою застосовувати
строк позовної давності. До того ж за змістом ч. 1
ст. 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Перш ніж застосовувати позовну давність,
суд з’ясовує та зазначає в судовому рішенні, чи
порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не
порушені, суд відмовляє в позові з підстав його
необґрунтованості.
Оскільки у ст. 267 ЦК України не зазначено,
яка саме сторона спору має подати заяву про
застосування судом позовної давності, враховуючи принцип рівності сторін, потрібно розуміти,
що такою особою може бути як позивач, так і
відповідач. Але відповідна заява має бути пода-
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на до суду першої інстанції, що розглядає спір по
суті, до ухвалення ним рішення. Форма заяви
не регламентується процесуальними кодексами, вона може бути складена у вигляді окремого документа; у тексті відзиву на позовну заяву;
усно, якщо це відображено в протоколі судового засідання.
У постанові Пленуму Вищого господарського
суду України викладена позиція, що у суді апеляційної інстанції заявити про сплив позовної давності
може сторона у спорі, яка доведе неможливість
подання відповідної заяви в суді першої інстанції,
зокрема у разі, якщо відповідну сторону не було
належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи місцевим господарським судом [3].
Іноді прокурори, представляючи інтереси
держави в суді, знаючи про сплив строку позовної давності, не намагаються обґрунтувати і
пояснити поважні причини пропуску в надії, що
інша сторона не зверне увагу на пропущений
строк. Такий підхід помилковий. Адже у разі заявлення іншою стороною у справі про сплив позовної давності прокурор ризикує втратити можливість захисту інтересу держави в суді, оскільки
така заява є підставою для відмови в позові.
Потрібно наголосити, що заява третьої особи
у справі щодо пропуску строку позовної давності
не береться судом до уваги.
ЦК України передбачає можливість захисту
порушеного права і після спливу строку позовної
давності згідно з ч. 5 ст. 267 за умови, що пропуск
позовної давності мав місце з поважних причин.
Законодавчо не визначено, які саме причини є
поважними.
Причинами, що визнаються поважними при
пропуску строку позовної давності, є такі обставини, які з об’єктивних, незалежних від позивача
підстав унеможливлюють або істотно утруднюють своєчасне подання позову. Оцінка причин як
поважних здійснюється судом з огляду на обставини конкретної справи, незалежно від суб’єктного складу спірних правовідносин.
Представляючи інтереси держави в суді в
особі органу, уповноваженого на захист інтересів держави у спірних правовідносинах, прокурору важко обґрунтувати поважність причин
пропуску позовної давності цим органом. Суди
схильні вважати поважними причини пропуску
позовної давності юридичною особою, якщо
буде доведена відсутність можливості забезпечити залучення до участі у процесі іншої особи,
ніж та, яка мала представляти її в процесі, але з
поважних причин відсутня [3].
Законодавчо визначено ряд вимог, на які
позовна давність не поширюється, окрім того в
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певних випадках вона не поширюється й на інші
вимоги, прямо не визначені в законодавстві. Так,
у п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 року
№ 10 вказано, що позовна давність не може поширюватися на вимоги про усунення перешкод
у здійсненні власником права користування та
розпоряджання своїм майном (ст. 391 ЦК України), оскільки в такому разі йдеться про так зване триваюче правопорушення. Важливо, щоб
на час пред’явлення позову вказане порушення
існувало.
Така судова практика триває давно. Аналогічна позиція була відображена ще в інформаційному листі Вищого арбітражного суду України «Про
деякі приписи законодавства, які регулюють питання, пов’язані із здійсненням права власності
та його захистом» від 31 січня 2001 року [15]. Її
підтримували і науковці [16; 17, с. 64].
Як вважає професор В.В. Луць, оскільки у разі
триваючого правопорушення постійно відсувається початковий момент перебігу позовної давності, то на ці вимоги позовна давність не може
поширюватися [18].
Однак відповідної норми не було у Цивільному кодексі 1963 року, немає і в чинному ЦК
України. Проте суди дотримуються виробленого
практикою підходу. Наприклад, Господарський
суд Луганської області повністю погодився з доводами прокурора, що правовідносини стосовно «користування земельною ділянкою є триваючими, спірний договір оренди на даний час є
чинним та діючим, а тому позивач, міська рада
як орендодавець за вказаним договором оренди земельної делянки, має право ... вимагати …
приведення умов договору у відповідність до
вимог чинного законодавства протягом усього
строку дії договору...».
У рішенні від 8 серпня 2016 року (справа
№ 913/712/16) Господарський суд Луганської області зазначив, що «… позовна давність до зобов’язання про внесення змін до договору не
застосовується, оскільки порушення є таким, що
триває у часі (порушення, що характеризується
безперервністю його вчинення протягом певного часу; таке порушення безперервно зберігається невизначено тривалий час з початку його
вчинення). Водночас, оскільки обов’язок внести
зміни до договору оренди в частині зміни розміру орендної плати за користування земельною
ділянкою покладено на сторін договору протягом усього часу з моменту внесення змін до закону, який регулює ціну за землекористування,
та такий обов’язок не має строку виконання, невиконання сторонами обов’язку щодо внесення
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змін до договору оренди є таким порушенням,
яке триває у часі» [19].
Отже, практикою вироблено правило
непоширення позовної давності на триваючі правопорушення.

На основі аналізу судових рішень можна дійти
висновку, що найбільш проблемними питаннями
для прокурора є визначення початку перебігу
позовної давності та обґрунтування поважності
причин її пропуску.
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Любов Нецька
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ
Досліджено проблеми позовної давності на основі матеріалів
сучасної судової практики України. Акцентовано увагу
на особливостях застосування позовної давності прокурором
при здійсненні представництва прокурором у суді.
Ключові слова: позовна давність; прокурор; суд.

Любовь Нецкая
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Исследованы проблемы исковой давности на основании материалов
современной судебной практики Украины. Акцентируется внимание
на особенностях использования исковой давности прокурором
для осуществления представительства в суде.
Ключевые слова: исковая давность; прокурор; суд.

Lubov Netska
PECULIARITIES OF APPLICATION OF LIMITATION PERIOD
The article deals with the problem of limitation period application based on the materials
of modern jurisprudence of Ukraine. The attention is focused
on the peculiarities of limitation period application by prosecutor
during the representation in court.
Keywords: limitation period; prosecutor; court.

Пам’яті Михайла Павлова
4 січня 2017 року на 101 році пішов із життя генерал-майор юстиції у відставці, колишній військовий прокурор Забайкальського, Далекосхідного і Червонопрапорного Київського військових округів, заслужений юрист України, почесний працівник Генеральної прокуратури України, почесний член Спілки юристів
України Павлов Михайло Павлович.
М.П. Павлов працював у органах прокуратури з 1938 року. Пройшов Другу
світову війну, був тричі поранений. Нагороджений двома орденами Червоної Зірки, двома орденами Великої Вітчизняної війни І та ІІ ступенів, орденом
Трудового Червоного Прапора, двома орденами Богдана Хмельницького ІІ та
ІІІ ступенів.
У відставці Михайло Павлович займався громадською роботою, брав активну участь у раді ветеранів військових юристів, надавав юридичні консультації.
Написав три книги: «Процеси і долі», «Офіцерська честь» та «Записки слідчого
і прокурора».
Світла пам’ять про Михайла Павлова назавжди залишиться у серцях колег,
учнів – усіх, хто мав честь знати цю Людину.
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ
ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Оксана Севрук

Дженнет Атаєва

заступник начальника відділу
підготовки прокурорів
з представництва інтересів
громадянина або держави в суді
Національної академії
прокуратури України,
кандидат юридичних наук

заступник начальника відділу
представництва інтересів дітей
та держави в судах, захисту їх прав
при виконанні судових рішень
управління ювенальної юстиції
Генеральної прокуратури України

УДК 343.165
Захист прав дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема національного значення,
яка повинна розглядатися та вирішуватися в різних контекстах: історичному, соціальному, культурологічному, педагогічному, демографічному і, безумовно, юридичному.
Законодавством України охорона дитинства
визнається загальнодержавним стратегічним пріоритетом. Україна ратифікувала Конвенцію ООН
про права дитини від 20 листопада 1989 року,
у ст. 3 якої встановлено, що в усіх діях щодо
дітей, незалежно від того, здійснюються вони
державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення,
судами, адміністративними чи законодавчими
органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
На захист прав і свобод дітей спрямовані норми Конституції України, законів України

«Про охорону дитинства», «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», «Про
попередження насильства в сім’ї» та інших нормативно-правових актів.
Водночас ефективність реалізації закріплених у законодавстві гарантій не завжди відповідає встановленим вимогам. Особливо негативні
наслідки це має тоді, коли порушення допускають батьки або особи, що їх замінюють, а також
представники державних органів чи органів міс-
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цевого самоврядування, які відповідно до закону зобов’язані представляти та захищати права
і свободи дітей.
За таких обставин одним із ефективних засобів захисту прав і свобод неповнолітніх упродовж останніх років була діяльність органів прокуратури. Зокрема, поза сферою кримінального
судочинства дієвим заходом поновлення порушених прав дітей було представництво їх інтересів у судах, що здійснювалося згідно з Конституцією України та Законом України «Про
прокуратуру». Наділені повноваженнями з представництва інтересів громадянина або держави
в суді, прокурори захищали права дітей на охорону життя і здоров’я, освіту, відпочинок та змістовне дозвілля, опіку, піклування, усиновлення,
працю та працевлаштування, житло, майно, соціальні виплати, спадщину тощо.
Однак із ухваленням Закону України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» [1], який набрав чинності 30 вересня
2016 року, вектор представницької діяльності
прокуратури змінився. На сьогодні відповідно до
ст. 131-1 Конституції України прокуратура здійснює представництво інтересів держави в суді
у виключних випадках і в порядку, що визначені
законом. Таким чином, у контексті захисту прав
і свобод дітей поза кримінальною сферою можна говорити лише про представництво інтересів
держави у сфері охорони дитинства.
Мета цієї статті – визначити і систематизувати основні категорії справ, у яких за наявності
відповідних підстав прокурор може здійснювати представництво інтересів держави у вказаній сфері.
Узагальнення стану представницької діяльності щодо захисту інтересів держави у сфері охорони дитинства упродовж 2015–2016 років [2]
свідчить про таке.
Незважаючи на законодавчу заборону приватизації, перепрофілювання та використання не
за призначенням закладів освіти, оздоровлення,
спеціальних установ системи освіти (ст. 63 Закону України «Про освіту»), такі факти спостерігаються в усіх регіонах України.
Засобами представницького характеру прокурори реагували на протиправні рішення органів влади про ліквідацію навчальних закладів.
Наприклад, за позовом прокурора Царичанського району Дніпропетровської області скасовано
рішення сесії Залеліївської та Юр’ївської сільських рад Царичанського району про призупинення діяльності двох навчальних закладів.
Прокуратурою Волинської області встановлено, що упродовж 2014–2015 навчального року
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окремими місцевими адміністраціями, у порушення ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», приймались розпорядження про
створення в малочисельних сільських школах
класів-комплектів, тобто об’єднання в один клас
дітей різних вікових груп.
У зв’язку з цим у 2015 році до Волинського
оружного адміністративного суду направлено
10 позовних заяв про визнання протиправними та
скасування зазначених розпоряджень, які судом
задоволено. Завдяки вжитим заходам класикомплекти до початку 2015–2016 навчального
року роз’єднані, а права неповнолітніх поновлені.
Аналогічні позови пред’являлись прокурорами Полтавської та Сумської областей.
За результатами вивчення законності припинення, зміни права державної або комунальної
власності на дитячі об’єкти органами прокуратури заявлено понад 50 позовів.
Так, у 2016 році набуло законної сили рішення
Господарського суду Київської області за позовом Прокуратури Київської області в інтересах
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Фонду державного майна України до
Циблівської сільської ради, ТОВ «Дитячий заклад санаторного типу «Славутич»» про визнання недійсними рішення ради та свідоцтва про
право власності, визнання за державою права
власності на нерухоме майно вартістю майже
18 000 тис. гривень.
Прокуратурою Одеської області також захищено право державної власності та витребувано із незаконного володіння ПП «Технології та
туризм» цілісний майновий комплекс дитячого
оздоровчого табору «Сонячний» загальною площею понад 5000 кв. метрів.
Вищий господарський суд України погодився
з доводами прокуратури та скасував необґрунтовані рішення судів попередніх інстанцій, ухваливши нове, яким задовольнив позов прокурора
про витребування цілісного майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Сонячний», що
розташований на земельній ділянці площею 2 га
в смт Сергіївці, на користь держави.
У такий самий спосіб захищено права держави та територіальної громади на навчальні
заклади.
Так, задоволено позов Прокуратури м. Одеси про витребування із незаконного володіння
ПП «Талія» на користь територіальної громади
міста приміщення площею 108 кв. м вартістю
1200 тис. грн, у якому знаходиться діючий дитячий садок № 75.
Прокуратурою Харківської області попереджено спробу незаконної приватизації навчаль-
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ного закладу. Встановлено, що рішенням Малинівської селищної ради Чугуївського району
Харківської області затверджено перелік об’єктів, приміщень та їх частин, що перебувають
у комунальній власності територіальної громади
селища Малинівка, які підлягають приватизації
у 2015–2016 роках.
До вказаного переліку, усупереч вимогам ст. 2
Закону України «Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)»,
включено будівлю дитячого садка загальною
площею 561,5 кв. метра.
Чугуївською міжрайонною прокуратурою до
Харківського окружного адміністративного суду
подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування зазначеного рішення Малинівської селищної ради, яку задоволено у повному
обсязі.
Господарським судом Черкаської області задоволено позов прокурора Христинівського району в інтересах держави у особі Розсішківської
сільської ради Христинівського району до СТОВ
«Розсішки» про визнання незаконним та скасування рішення органу місцевого самоврядування
про передачу приміщення дошкільного навчального закладу вказаному товариству як засновнику, скасування свідоцтва про право власності та
повернення майна у комунальну власність.
На цей час рішення суду виконано, право
власності на приміщення закладу освіти зареєстровано за територіальною громадою.
Упродовж 2015–2016 років ювенальними прокурорами активно пред’являлись позови про визнання недійсними договорів оренди майна
дитячих закладів, оскільки в порушення вимог
ст. 63 Закону України «Про освіту» значна кількість приміщень передана в оренду суб’єктам
господарської діяльності для цілей, не пов’язаних з освітньою діяльністю.
Зокрема, об’єкти передавалися для розміщення: банкоматів, апаратів для продажу кави,
органів влади та місцевого самоврядування, буфетів, їдалень, туристичних фірм, магазинів непродовольчих товарів, підстанцій електрозв’язку, майстерень із виготовлення меблів, весільних
салонів, перукарень тощо.
Найбільш активно реагували на зазначені порушення прокурори Харківської, Рівненської,
Київської, Закарпатської, Луганської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської
областей та м. Києва.

Так, рішенням Господарського суду Запорізької області від 24 березня 2015 року задоволено
позов Бердянського міжрайонного прокурора
в інтересах держави до суб’єкта господарювання про визнання договору оренди недійсним та
зобов’язання повернути нежитлові приміщення
загальноосвітнього навчального закладу загальною площею 242 кв. м, вартістю 198 тис. гривень.
Указане приміщення використовувалось підприємцем як магазин роздрібної торгівлі, а надалі – як офіс підприємства, що займалось
оформленням землевпорядної документації.
За результатами судового розгляду прокуратура вжила заходи щодо виконання зазначеного
рішення. Як наслідок – приміщення було повернуто школі, де згодом облаштовано комп’ютерний клас для учнів.
Також Прокуратурою Луганської області вивчено укладений регіональним відділенням
Фонду державного майна України в Луганській
області з ФОП Рудаєм А.О. договір оренди державного майна, відповідно до якого підприємцю
передано у строкове платне користування нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 221 кв. м, вартістю 150 тис. грн, на першому
поверсі навчального корпусу Сєвєродонецького
професійного будівельного ліцею (СПБЛ) із метою здійснення комерційної діяльності (майстерня з виробництва меблів).
Оскільки приміщення навчального корпусу
СПБЛ передано в оренду для здійснення діяльності, не пов’язаної з навчально-виховним процесом, прокурор направив позовну заяву до Господарського суду Луганської області про визнання
недійсним договору оренди та повернення майна, яка розглянута та задоволена.
Крім того, прокурорами виявлено випадки встановлення заниженої відсоткової ставки
орендної плати за оренду майна об’єктів освіти.
Так, між Управлінням комунального майна та
приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради і Харківським приватним навчально-виховним комплексом «Благовіст» укладено договір оренди
нежитлового приміщення площею 1456 кв. м, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова та перебуває на балансі
Управління освіти адміністрації Московського
району Харківської міської ради.
Надалі сторонами укладено додаткову угоду, відповідно до якої знижено ставки орендної
плати з 10% до 1%, що суперечить Методиці розрахунку плати за оренду майна, яке знаходиться
в комунальній власності територіальної громади
м. Харкова.
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Прокурор Московського району м. Харкова
звернувся до Господарського суду Харківської
області з позовом про визнання додаткової угоди недійсною. Постановою Вищого господарського суду України залишено в силі рішення
Господарського суду Харківської області про задоволення позову прокурора у цій справі.
Враховуючи, що за період з 2012 року по
2015 рік підприємство не сплатило до міського бюджету орендну плату в загальній сумі 1021 тис. грн,
прокуратурою області пред’явлено відповідний
позов, який розглянуто та задоволено.
Упродовж 2015–2016 років прокурорами
пред’являлись також позови про стягнення заборгованості зі сплати орендних платежів.
Наприклад, Прокуратурою Київської області встановлено, що між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській області та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Журавочка» укладено договір
оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Журавочка» (дитячий оздоровчий заклад) від 30 вересня 2008 року. Однак
орендар своєчасно не сплачував орендну плату,
у зв’язку з чим Державний бюджет України недоотримав передбачені договором надходження
в розмірі 2274 тис. грн та пені у розмірі 840 тис.
гривень.
Враховуючи викладене, апаратом прокуратури області скеровано до суду позов в інтересах
держави у особі РВ Фонду державного майна
по Київській області, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України до ТОВ «Журавочка»
про розірвання договору оренди, стягнення заборгованості та повернення державного майна,
який судами першої та апеляційної інстанцій задоволено.
Аналогічні позови пред’являли прокурори
Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Харківської областей та м. Києва.
Під час вивчення узагальнення стану представницької діяльності щодо захисту інтересів
держави у сфері охорони дитинства упродовж
2015–2016 років установлено також поширені
факти порушень законодавства при користуванні землею навчальних закладів. Через відсутність
фінансування з боку органів місцевого самоврядування не повною мірою вирішене питання
оформлення права користування земельними
ділянками дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами.
Так, лише органами прокуратури Луганської
області заявлено 14 адміністративних позовів
про визнання незаконною бездіяльності та зо-
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бов’язання вчинити певні дії щодо оформлення
правовстановлюючих документів на земельні ділянки навчальних закладів, які задоволено.
Аналогічні позови пред’являли і прокурори Кіровоградської, Рівненської, Полтавської та Тернопільської областей.
Також прокурори реагували на факти зміни
цільового призначення земельних ділянок закладів освіти.
Зокрема, Прокуратурою Запорізької області
виявлено факт відмови начальника відділу освіти
Комунарського району м. Запоріжжя від частини
земельної ділянки на користь фізичної особи. Надалі рішенням Запорізької міської ради вказану
ділянку вартістю понад 500 тис. грн передано
громадянину для будівництва житлового будинку, а також видано державний акт на право власності на цю земельну ділянку.
Рішенням Комунарського районного суду
м. Запоріжжя, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Запорізької області, позов прокурора про визнання недійсним державного акта
на право власності та повернення земельної ділянки дитячого закладу до комунальної власності міста задоволено.
Крім того, Прокуратурою м. Запоріжжя заявлено позов в інтересах держави про визнання протиправним та скасування рішення Запорізької міської ради, яким передано у власність
27 громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків земельну ділянку площею 2,6 га, що відноситься до земель рекреації
із функціональним призначенням «Землі дитячих
оздоровчих установ».
Поширення набули й порушення вимог закону при передачі підприємствам земель навчальних закладів для здійснення сільськогосподарської діяльності.
Так, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив
у силі рішення про задоволення позову прокурора Веселівського району Запорізької області
щодо витребування земельної ділянки школи
державної форми власності площею 30 га, вартістю понад 808 тис. грн, яка використовувалась
суб’єктом господарювання без достатніх правових підстав. Участь школи у спільній діяльності обмежувалась наданням земельної ділянки,
а фермерське господарство фактично на власний розсуд користувалося земельною ділянкою
та сплачувало незначну суму.
Ухвалюючи рішення про задоволення позовної заяви прокурора, суди виходили з того, що
відповідачі, уклавши договір про спільну діяльність, фактично приховали договір суборенди
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землі, що суперечить закону і внаслідок чого порушено інтереси держави.
На даний час вказану земельну ділянку повернуто навчальному закладу.
Засобами представницького характеру визнано протиправною бездіяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення
пришкільних територій необхідними дорожніми
попереджувальними знаками та дорожньою
розміткою (маркуванням), а також фінансування такого забезпечення.
На усунення зазначених порушень прокурорами Дніпропетровської, Запорізької, Сумської
та Харківської областей пред’явлено близько
50 позовів, які розглянуто та задоволено.
Особливу увагу прокурори звертали на законність використання бюджетних коштів, виділених на придбання, закупівлю ліків та медичного
устаткування, послуг із харчування дітей у закладах освіти, будівництва, реконструкції або
ремонту дитячих установ, оздоровлення дітей,
правомірність процедури закупівлі за державні
кошти товарів, робіт, послуг.
Зокрема, у 2015 році задоволено та виконано два позови заступника прокурора Одеської
області про визнання недійсними рішень комітетів з конкурсних торгів і договорів на будівництво дитячого садка та школи на загальну суму
55 600 тис. гривень.
Прокуратурою цієї області у 2014–2015 роках
також розпочато два кримінальні провадження
за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей у документи тендерних торгів. Вироки, якими директорів суб’єктів господарювання
визнано винними за ч. 1 ст. 366 КК України, покладено, крім іншого, в основу постановлених
рішень у господарському судочинстві.
Прокурори реагували також і на інші порушення у бюджетній сфері.

Наприклад, Прокуратурою Лохвицького
району Полтавської області виявлено факт заволодіння державними коштами шляхом зловживання службовим становищем директором
Васильківської ЗОШ I–II ступенів, яка, достовірно знаючи, що сторож не здійснює трудову
діяльність, перебуває за межами України, щомісячно складала та подавала до відділу освіти
офіційні документи з неправдивими відомостями, на підставі яких нараховано та виплачено заробітну плату. Вироком Лохвицького районного
суду директора школи засуджено.
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що категорії справ, у яких прокурор
здійснює представництво інтересів держави
у сфері охорони дитинства, досить різноманітні, однак здебільшого вони стосуються фактів
незаконного витрачання бюджетних коштів,
розпоряджання майном або земельними ділянками дитячих установ. У таких справах порушення інтересів держави нерідко допускають саме
ті органи державної влади, органи місцевого
самоврядування чи інші суб’єкти владних повноважень, до компетенції яких віднесено захист
інтересів держави у цій сфері. За таких обставин особливої актуальності набуває діяльність
прокурора, а відповідно, і необхідність чіткого
визначення тих положень Закону України «Про
прокуратуру», які на сьогодні є дискусійними
або породжують труднощі у застосуванні. Це,
зокрема, підстави для представництва прокурором інтересів держави в суді, повноваження
прокурора щодо виявлення порушень, встановлення бездіяльності або неналежного виконання уповноваженим органом покладених на нього обов’язків тощо.
Якнайшвидше вирішення зазначених питань
сприятиме ефективному захисту прокурором інтересів держави у сфері охорони дитинства.
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Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року
№ 1401-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
Узагальнення стану представницької діяльності щодо захисту інтересів держави у сфері охорони
дитинства, у тому числі ефективності реагування на факти незаконного витрачання бюджетних коштів,
розпорядження майном або земельними ділянками дитячих установ, проведене управлінням ювенальної
юстиції Генеральної прокуратури України у III кварталі 2016 року.
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представництво інтересів держави у сфері охорони дитинства.
Ключові слова: представництво прокурором;
інтереси держави; охорона дитинства.

Оксана Севрук, Дженнет Атаева
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРОКУРОРОМ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ДЕТСТВА:
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вне уголовной сферы в современных условиях.
Определены и систематизированы основные категории дел,
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IN THE SPHERE OF PROTECTION OF CHILDHOOD:
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Defined and systematized the main categories of cases in which,
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in the sphere of protection of childhood.
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