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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО ПРОВІВ РЯД
ДВОСТОРОННІХ ЗУСТРІЧЕЙ
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
29–30 січня 2018 року в ході візиту до м. Брюсселя (Королівство Бельгія) Генеральний
прокурор України Юрій Луценко провів двосторонні зустрічі з представниками Європейського Союзу, зокрема з Комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин з розширення Йоганнесом Ханом.
Основними темами для обговорення стали ключові аспекти діяльності органів прокуратури України, у тому числі щодо боротьби із злочинністю та корупцією, а також прогрес у реформуванні органів прокуратури України.

Юрій Луценко:

Генеральна прокуратура України високо цінує допомогу,
що надавалася та надається європейськими партнерами на шляху
реформи, та впевнена її успішному продовженні.

Генеральний прокурор також зазначив, що на зустрічі, зокрема, обговорювалися необхідні кроки для посилення
співпраці Генеральної прокуратури
України з НАБУ у справах проти українських високопосадовців.
Під час візиту Ю. Луценко провів зустрічі з Керуючим директором ЄСЗД
з питань Європи та Центральної Азії
Т. Майр-Хартінгом і керівником Групи
підтримки України П. Вагнером, з депутатом Європарламенту, постійним
доповідачем щодо України Комітету із
закордонних справ М. Галєром (ЄНП,
Німеччина) та колишнім депутатом Бундестагу Німеччини В. фон Крамоном,
з депутатом Європарламенту, президентом партії «Альянс лібералів та демократів за Європу» (АЛДЄ) Й. Ван Балленом (Нідерланди).
Окрім того, Генеральний прокурор
України зустрівся з керівниками неформальної групи в Європарламенті «Друзі
європейської України» П. Ауштревічусом (АЛДЄ, Литва), Р. Гармс (З/ЄВА, Німеччина) та К. Каллас (АЛДЄ, Естонія).
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ГОЛОВНОГО СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
ТА СЛІДЧИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОКУРАТУР
ЗА 2017 РІК
Відповідно до Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України Головне слідче управління Генеральної прокуратури України продовжує вживати заходи щодо забезпечення ефективної роботи слідчих підрозділів як центрального апарату, так і слідчих регіональних прокуратур, її
переорієнтації з урахуванням вимог сьогодення.
Упродовж 2017 року слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) та регіональних
прокуратур розслідувано понад 23 300 кримінальних проваджень, переважно – щодо
тяжких та особливо тяжких злочинів, злочинів, вчинених службовими особами органів
влади та місцевого самоврядування, злочинів, які викликають великий суспільний резонанс, у тому числі корупційних.
За вказаний період слідчими регіональних прокуратур завершено досудове розслідування у 11 108 кримінальних провадженнях, слідчими ГСУ Генеральної прокуратури
України – у 215 кримінальних провадженнях.
Упродовж 2017 року слідчими ГСУ та регіональних прокуратур до суду направлено
1412 обвинувальних актів, із яких 571 – про корупційні правопорушення (стосовно 724
осіб), 19 – про правопорушення, вчинені у складі організованих груп та злочинних організацій (стосовно 81 особи). Слідчими ГСУ Генеральної прокуратури України до суду
направлено 72 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, 30 (стосовно 42 осіб)
з яких – про корупційні кримінальні правопорушення.

Також слідчими Головного слідчого управління розслідувано та направлено
до суду низку обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про гучні
злочини.
Зокрема, 6 грудня 2017 року скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з підприємств та представника страхової компанії у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-4 КК України, який надав неправомірну
вигоду в сумі 5 тис. дол. США уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб за вчинення дій з використанням свого службового становища, а саме – сприяння
у виплаті поза чергою грошових коштів в сумі 10,7 млн грн на користь страхової компанії, яка є кредитором неплатоспроможного банку.
Окрім цього, 14 грудня 2017 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно
колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними
проектами України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 2 ст. 366 КК України, який вчинив розкрадання бюджетних коштів на суму 10,29 млн
гривень.
Слідчими ГСУ Генеральної прокуратури України вжито заходи до відшкодування
заподіяної злочинами шкоди інтересам держави та територіальних громад на суму
109,8 млн грн, пред’явлено позови на суму 551,4 млн гривень.

Не зупиняючись на наявних результатах роботи, слідчі Головного слідчого
управління ГПУ продовжують активно вживати заходи щодо боротьби з корупцією.
Так, 14 грудня 2017 року в порядку ст. 208 КПК України затримано арбітражного
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керуючого, призначеного Господарським судом Дніпропетровської області ліквідатором державного підприємства «Державний Дніпропетровський ливарно-механічний
завод», яка вимагала неправомірну вигоду в сумі 55 тис. дол. США та одержала першу
частину у розмірі 35 тис. дол. США від представника суб’єкта господарювання за зняття
арешту на вказаний майновий комплекс та сприяння у його придбанні. Досудове розслідування триває.
Всього за 12 місяців 2017 року ГСУ Генпрокуратури викрито та затримано 31 особу
під час одержання неправомірної вигоди на загальну суму близько 3 млн грн та 5,13
млн дол. США. Одинадцятьом затриманим судом обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою з одночасним визначенням застави загалом на суму понад 132,9
млн гривень.
Упродовж 2017 року до суду направлено 30 обвинувальних актів у кримінальних
провадженнях з ознаками корупції, з них 17 – за фактами одержання неправомірної
вигоди. Серед обвинувачених один суддя місцевого суду, шість правоохоронців, інші
керівники державних підприємств, установ, органів місцевого самоврядування.
Найбільші розміри отриманої незаконної винагороди зафіксовані у кримінальних
провадженнях: за підозрою директора та головних економістів Департаменту Національного банку України, які одержали неправомірну вигоду в сумі 35 тис. дол. США; за
підозрою директора одного з державних підприємств, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 30 тис. дол. США за незвільнення з посади керівника філії
цього підприємства та нерозірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
з одним із підприємств.
Серед осіб, обвинувальні акти стосовно яких скеровано у 2017 році до суду, найвищі посади обіймали директор одного з державних фондів, який вимагав та одержав частину неправомірної вигоди в сумі 300 тис. грн, та заступник голови обласної
державної адміністрації, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 200 тис.
гривень.

У непростих умовах реформування органів прокуратури та трансформації
законодавства вжито системні заходи щодо забезпечення ефективної роботи слідчих підрозділів регіональних прокуратур, її переорієнтації з урахуванням вимог сьогодення.
Це дало можливість підвищити ефективність досудового розслідування в кримінальних провадженнях, підслідних слідчим органів прокуратури, продемонструвати
вагомі здобутки та закріпити на цьому напрямі позитивні тенденції.
Так, упродовж 2017 року розслідувано 22 040 (+14%) кримінальних проваджень, з
яких закінчено більше половини – 11 108.
Збільшилася майже на третину (з 1035 до 1340) кількість направлених до суду обвинувальних актів, у тому числі на 33,6% (з 152 до 203) з угодою про визнання винуватості.
Зріс рівень ефективності розслідування кримінальних проваджень за окремими категоріями злочинів.
До суду направлено 541 обвинувальний акт стосовно 682 осіб, або на 18,4% більше,
у провадженнях про корупційні правопорушення, 48 обвинувальних актів стосовно
55 осіб (+50%) – про злочини, вчинені в бюджетній системі, 33 акти стосовно 50 осіб
(+73,7%) – про кримінальні правопорушення, вчинені у сфері земельних правовідносин,
17 обвинувальних актів стосовно 71 особи (+70%) – про правопорушення, вчинені в складі організованих груп та злочинних організацій.

Підвищено ефективність розслідування кримінальних проваджень про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів.
До суду направлено 847 обвинувальних актів про такі правопорушення, з яких 564
– про злочини у сфері службової діяльності, зокрема 307 – щодо хабарництва. Із загальної кількості злочинів 509 (+6,5%) вчинено працівниками органів внутрішніх справ,
72 (+5,9%) – податкової служби, 63 (+23,5%) – митної служби, 73 (+37,7%) – державної
лісової охорони, 14 (+40%) – органів прокуратури.
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Посилено роботу з виявлення та розслідування вчинених працівниками правоохоронних органів катувань та іншого жорстокого поводження. До суду направлено 39
обвинувальних актів про вказані злочини за обвинуваченням 61 правоохоронця.
Збільшилася на 35,7% (з 14 до 19) кількість направлених до суду обвинувальних актів
про кримінальні правопорушення, вчинені суддями.
Утричі більше направлено до суду обвинувальних актів про злочини, вчинені державними службовцями 1–2 категорій, більше ніж на 71% – держслужбовцями 3 категорії.

Дієво застосовувалися прокурорами повноваження із забезпечення відшкодування збитків, завданих злочинами. За їх реагування зросла на 11,5% сума
відшкодованих збитків у закінчених кримінальних провадженнях.
Зокрема, із установлених 539,8 млн грн (2016 рік – 357,6 млн грн) відшкодовано
162,3 млн грн, з них 149 млн грн (у 10 разів більше) – на користь інтересів держави та
територіальних громад, у тому числі 30,4 млн грн (у 3,7 разу більше) – бюджетам усіх
рівнів.
Зросла більш ніж удвічі (з 60,6 млн грн до 137,5 млн грн) сума, на яку пред’явлено
позови, а також на 25,6% (з 187 млн грн до 235 млн грн) сума майна, на яке накладено
арешт.

Розслідувано та направлено до суду низку обвинувальних актів у кримінальних провадженнях про актуальні та резонансні злочини.
Так, прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальні акти за обвинуваченням:
– п’ятьох осіб – першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації, директорів приватних підприємств та інших осіб, які у складі організованої злочинної групи вчинили незаконне відчуження 3 нежитлових приміщень, що належать територіальній громаді міста Києва, на загальну суму понад 40,6
млн гривень;
– начальника підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», який одержав неправомірну вигоду
в розмірі 250 тис. грн за безперешкодне підписання договору на постачання електроенергії;
– трьох працівників Головного управління Національної поліції в місті Києві, які вимагали та одержали від власників закладів, що надавали послуги інтимного характеру,
неправомірну вигоду в розмірі 141,5 тис. грн за невикриття їх незаконної діяльності.
Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт
за обвинуваченням чотирьох посадових осіб комунальних підприємств, які незаконно
передали векселі цих підприємств приватному підприємству, чим спричинили шкоду
територіальній громаді міста Дніпра на суму 30 млн гривень.
Прокуратурою Харківської області до суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням двох працівників Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які із застосуванням насильства та, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї до потерпілих, заволоділи грошовими коштами у сумі 1 млн 370 тис.
дол. США, 156 тис. євро та золотими виробами з коштовним камінням на загальну суму
200 тис. дол. США.
Прокуратурою Сумської області направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням начальника районного відділу поліції, який шляхом зловживання службовим становищем та підроблення акта приймання-передачі речових доказів заволодів
майном громадян на суму понад 60 тис. гривень.
Прокуратурою Полтавської області направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням начальника районного відділу Держкомзему, який незаконно надав дозвільні документи про передачу земель лісового фонду площею 4 га фізичним особам,
спричинивши збитки на суму понад 1,5 млн гривень.
Судовий розгляд у вказаних кримінальних провадженнях триває.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України та слідчими підрозділами регіональних прокуратур вживаються вичерпні заходи для забезпечення
ефективного та об’єктивного розслідування злочинів в розумні строки.
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ДЕПАРТАМЕНТУ
З РОЗСЛІДУВАННЯ ОСОБЛИВО
ВАЖЛИВИХ СПРАВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
ЗА 2017 РІК
Упродовж 2017 року Департаментом з розслідування особливо важливих справ у
сфері економіки розпочато 530 кримінальних проваджень, направлено за підслідністю
104 провадження, 220 проваджень об’єднано.
За результатами досудового розслідування закінчено 81 кримінальне провадження,
з яких 29 – направлено до суду з обвинувальним актом.
Зокрема, скеровано до суду обвинувальні акти щодо:
– так званих чорних ріелторів за ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146,
пунктами 3, 4, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, які за попередньою
змовою між собою організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих
осіб, заволодіння їх майном, житлом та грошовими коштами;
– громадянина за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 КК України, який отримав грошові кошти у сумі 1 млн дол. США за нібито вплив на керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури з метою припинення кримінального переслідування одного з народних депутатів України;
– сільського голови с. Свидівок Черкаської області за ч. 4 ст. 368 КК України, яка за
пособництва третьої особи вимагала та отримала неправомірну вигоду у сумі 184 тис.
дол. США (майже 5 млн грн) за вирішення питання про надання у власність та оренду
земельних ділянок загальною площею 6,5 га;
– заступника начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС України) у Київській області та заступника начальника управління – начальника відділу пожежної безпеки управління державного нагляду (контролю)
у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ГУ ДСНС України в Київській області за ч. 3 ст. 368 КК України, які вимагали та отримали неправомірну вигоду
від начальника Білоцерківського районного відділу ГУ ДСНС України в Київській області
в розмірі 50 тис. грн за невжиття заходів щодо звільнення останнього із займаної посади;
– депутата Фастівської міської ради, голови земельної комісії Фастівської міської
ради за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України, який вимагав у голови релігійної організації неправомірну вигоду у вигляді 70 тис. дол. США за прийняття позитивного рішення міською радою та підпорядкованою йому земельною комісією щодо виділення в оренду
релігійній організації території кладовища площею 1,5 га;
– судді Господарського суду міста Києва за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, який,
зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 16 тис. дол. США;
– члена Вищої ради юстиції України та його поплічника, які шахрайським шляхом
заволоділи грошовими коштами представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю у розмірі 51 тис. дол. США за сприяння у прийнятті судами різних інстанцій рішень на користь підприємства.
Завдяки злагодженій роботі департаменту з іншими правоохоронними органами
було викрито:
– голову Кіровського районного суду міста Дніпра спільно з суддею вказаного суду,
які пропонували заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н. Холодницькому неправомірну вигоду в розмірі 300 тис.
дол. США за вирішення питання про закриття стосовно судді кримінального провадження;
– екс-начальника ДП «Миколаївський морський торговельний порт», який, зловживаючи своїм службовим становищем, посприяв комерційній структурі у незаконному
та безоплатному вилученні земельної ділянки порту (частина перевантажувального
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комплексу генеральних вантажів на причалах порту) площею 15,5 тис. кв. м, чим спричинив державі збитки у сумі майже 2,7 млн грн;
– старшого слідчого слідчого відділу СУФР Києво-Святошинської ОДПІ Головного
управління Державної фіскальної служби у Київській області, який вимагав та отримав
неправомірну вигоду в розмірі 20 тис. дол. США від керівника одного з товариств за
непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за начебто ухилення від
сплати податків.
Наслідком принципової позиції прокурорів Департаменту стало скасування Київським апеляційним господарським судом незаконної ухвали Господарського суду міста Києва щодо зміни порядку виконання рішення суду та упереджено безпідставне
стягнення виплати з державного підприємства грошових коштів у розмірі 231,6 млн грн
на користь приватної структури.
Упродовж 2017 року департаментом проведено одну з наймасштабніших операцій
щодо припинення незаконної діяльності фактичного монополіста з дистрибуції тютюнової продукції – TOB «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року – TOB «Тедіс Україна»). Завдяки проведеній роботі ще до закінчення досудового розслідування TOB
«Тедіс Україна» сплатило 300 млн грн до бюджету за зловживання монопольним становищем, а також 50 млн грн заборгованості зі сплати податків до бюджету.
За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно
розкрадання коштів банку «Фінанси та Кредит» фармацевтичною корпорацією «Артеріум» розпочато погашення кредитної заборгованості. Вже перераховано майже 100 млн
гривень.
Під час здійснення досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків одним з народних депутатів України забезпечено сплату останнім понад 40 млн грн
до бюджету.
Фінансовий результат діяльності департаменту склав майже 0,6 млрд грн, які реально сплачено до державного бюджету України.
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Спеціальне кримінальне провадження в Україні: наук.-практ. посіб. / кол. авт.: О.В. Баулін, М.І. Бортун, В.М.
Валентій-Гезун, О.В. Геселев та ін.; за ред. Ю.Г. Севрука,
А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. – 268 с.
ISBN 978-617-7500-36-9
У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання здійснення спеціального (заочного, in absentia)
кримінального провадження. Розкрито призначення і
міжнародні стандарти такого провадження; визначено
особливості спеціального досудового розслідування і
спеціального судового провадження та специфіку виконання судових рішень, ухвалених за наслідками спеціального судового провадження.
Видання буде корисним для студентів, аспірантів,
ад’юнктів і докторантів вищих навчальних закладів, у
яких здійснюється підготовка фахівців за юридичними
спеціальностями, працівників прокуратури й інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, а також усіх,
хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.
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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ЗА 2017 РІК
Реалізація органами прокуратури конституційної функції представництва є дієвою формою захисту порушених інтересів держави в суді. Завдяки активній роботі ефективність
представницької діяльності підвищилася.
У 2017 році судами за позовами прокурорів, пред’явленими поза межами кримінального судочинства, стягнуто коштів та повернуто майна на користь громадян і держави
на суму понад 10 млрд грн. Реально виконано судові рішення на суму 9,2 млрд грн. На
користь сторін, в інтересах яких прокурор вступав у справу, присуджено 4,1 млрд гривень.
За результатами оскарження скасовано майже тисячу незаконних судових рішень,
що дало можливість попередити втрати держави на суму 898 млн гривень.
У цілому за вжитими прокурорами цивільно-правовими заходами на користь громадян та держави присуджено 14,8 млрд гривень.
Як і в минулому році, найбільшу увагу прокурори приділяли захисту інтересів держави
у сфері земельних відносин. За позовами прокурорів задоволено вимоги та добровільно
сплачено 8,6 млрд грн. Реально виконано судових рішень на 7,8 млрд грн. Площа повернутих земель та земель, незаконне надання яких попереджено, становить 98 тис. гектарів.
Зокрема, судом прийнято рішення про повернення у державну власність земельних
ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 22 га Хотівського лісництва
Боярської лісодослідної станції, які за відсутності рішення Уряду про їх вилучення зі складу
державного лісового фонду, без погодження постійного користувача та з порушенням порядку зміни цільового призначення були надані для ведення індивідуального садівництва.
Також судом розірвано договір довгострокового користування та повернуто постійному користувачу лісову ділянку площею майже 9 га вартістю 8 млн грн в урочищі Коблево на березі Чорного моря, яку всупереч встановленим заборонам та обмеженням щодо
будівництва будь-яких об’єктів у межах пляжної зони моря забудовано торговельнорозважальними комплексами.
Адміністрації Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку із незаконного користування повернуто пам’ятку архітектури та містобудування національного
значення – приміщення синагоги площею 194,3 кв. м вартістю майже 1,5 млн гривень.
Крім того, судом визнано за державою право власності на майнові комплекси Уманського та Христинівського елеваторів балансовою вартістю 71 млн грн загальною площею 80 тис. кв. м, які не підлягали приватизації й усупереч вимогам закону були передані
у приватну власність.
За державою визнано право власності на учбово-спортивну базу «Спартак» у місті
Києві площею понад 7 тис. кв. м вартістю 328 млн гривень.
За позовом Генеральної прокуратури України стягнуто з ПАТ «Фанери та плити» до
державного бюджету України 31,7 млн грн штрафу та пені за порушення Закону України
«Про захист економічної конкуренції».
У власність територіальної громади міста Києва за позовом Генеральної прокуратури
України повернуто два нежитлові приміщення площею 1,4 тис. кв. м вартістю 27 млн грн,
які на підставі підроблених документів протиправно перейшли у власність фізичних осіб
та надалі відчужені офшорній компанії, зареєстрованій у країні Беліз.
Реально виконано постановлене за позовом Генеральної прокуратури України судове
рішення та за територіальною громадою міста Києва зареєстровано право власності на
земельні ділянки зони охоронюваного ландшафту Національного музею архітектури та
побуту України загальною площею 102 га вартістю 265 млн гривень.
На виконання рішення суду, постановленого за позовом Генеральної прокуратури України, у комунальну власність територіальної громади міста Києва повернуто нежитлові приміщення Київської обласної музично-театральної бібліотеки вартістю 2,1 млн гривень.
Також на виконання судового рішення, постановленого за позовом прокурора міста
Полтави, до державної власності повернуто адміністративну будівлю площею 2,1 тис. кв. м
вартістю 33 млн грн, яка є пам’яткою архітектури національного значення у складі Ансамблю круглої площі міста Полтави, – Будинок генерал-губернатора 1810 року.
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ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО АМНІСТІЮ У 2016 РОЦІ
На виконання положень ст. 92 Конституції України Верховною Радою України з метою прояву гуманізму держави у сфері виконання кримінальних покарань ухвалено
Закон України «Про амністію у 2016 році» (Закон), який 7 вересня 2017 року набрав
чинності.
Законом визначено підстави звільнення осіб від відбування покарання на підставі
акту амністії, механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та судами.
Дія Закону поширюється насамперед на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії підсудних та засуджених, проте окреме місце відведено звільненню від
відбування покарання осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
Прокурори мають право ініціювати питання про застосування амністії, підтримуючи
публічне обвинувачення, а також беручи участь у судових засіданнях із питань, пов’язаних з виконанням вироку, у тому числі умовно-достроковим звільненням від відбування покарання, заміною невідбутої частини покарання більш м’яким і звільненням
від покарання за хворобою.
Згідно з оперативною інформацією військових прокурорів станом на 22 вересня
2017 року судами ухвалено всього 29 вироків із звільненням осіб від відбування призначеного покарання у зв’язку із амністією.

Такий стан справ засвідчив необхідність взяття на контроль Генеральною
прокуратурою України стану застосування Закону.
Так, уже 25 вересня 2017 року на адресу військових прокуратур регіонів направлено
завдання щодо вивчення стану застосування положень Закону України «Про амністію
у 2016 році» з терміном інформування до першого числа кожного місяця.
Крім того, ураховуючи, що Закон підлягав виконанню упродовж 3 місяців з дня
набрання ним чинності, тобто до 7 грудня 2017 року, Міністерство юстиції України,
Міністерство оборони України, підсудних (засуджених) та їх захисників, законних
представників було зорієнтовано на необхідність звернення до суду з відповідними
клопотаннями та поданнями з метою захисту прав та інтересів осіб, що підпадають
під дію Закону, а суди – на оперативний розгляд справ вказаної категорії, щоб права
жодної людини не були порушені.
Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, орієнтувались на
здійснення нагляду за реалізацією положень Закону у піднаглядних органах та установах.

Завдяки активній позиції військових прокурорів станом на 7 грудня 2017 року
положення Закону застосовано до 532 осіб, з них: під час підтримання публічного обвинувачення у судах – стосовно 452 осіб, під час здійснення нагляду
за виконанням покарань – 80 осіб.

13

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2018

ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ПРІОРИТЕТНИЙ
НАПРЯМ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
за мету забезпечити своєчасне виявлення порушень бюджетного
законодавства, комплексне реагування на такі факти задля поновлення порушених інтересів держави.

Позитивних результатів щодо захисту економічних інтересів держави вдалося досягти завдяки використанню
матеріалів офіційного загальнодержавного веб-порталу
Уповноваженого органу з питань закупівель tender.
me.gov.ua, офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі ProZorro, відкритих баз даних
державних органів.

Валерій Романов
прокурор Запорізької області,
державний радник юстиції 3 класу

Реалізуючи конституційну функцію із захисту інтересів держави в
суді, органи прокуратури області
постійно впроваджують у практичну роботу нові форми та методи,
спрямовані на виявлення підстав для
представництва з метою подальшого звернення з позовними заявами
до суду.
З огляду на важливість забезпечення в Україні сталого функціонування бюджетної системи, ключовим елементом якої є раціональне та
ефективне розпоряджання державними коштами, вказаному питанню
органи прокуратури області приділяють окрему увагу.
Так, у 2017 році завдяки вжитим заходам представницького характеру
в бюджетній сфері судами задоволено позовів на суму 193,6 млн грн, що
є найбільшим показником у державі.
Організовуючи відповідну роботу, прокуратура області поставила
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Зокрема, управлінням представництва інтересів громадянина
або держави у суді прокуратури області забезпечено постійне опрацювання відомостей щодо результатів проведених процедур
закупівель, замовниками яких виступають розпорядники бюджетних коштів Запорізької області.
Під час здійснення такої роботи основна увага звертається на
додержання законодавства при обранні форми закупівель, відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, правомірність визначення переможця тощо.

Запорукою забезпечення реального поновлення інтересів
держави є своєчасність виявлення порушення законодавства про закупівлі, оскільки за умови завершеної поставки
товару, виконання робіт чи надання послуг у повному обсязі та перерахування бюджетних коштів подальше звернення з позовною заявою до суду недоцільне.
Саме тому прокурори цікавляться процедурами закупівель на
стадії обрання їх замовниками переможців за результатами проведеного аукціону.
Слід зазначити, що із набранням чинності Законом України
«Про публічні закупівлі» та початком функціонування офіційного
порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі ProZorro
проведення такого моніторингу суттєво спрощено, оскільки до
цієї системи прикріплено всі документи, пов’язані з процедурою
закупівлі (тендерна документація та зміни до неї, документи, що
подаються учасниками, копія укладеного договору). Саме їх ретельне опрацювання та подальший аналіз надали змогу прокуратурі області систематично виявляти порушення законодавства у
цій сфері та принципово реагувати на них.
Наслідком такої роботи прокуратури області у період 2016–
2017 років стали задоволення 12 позовних заяв на суму понад
206 млн грн, з яких 5 – про визнання недійсними рішень тендерних комітетів, укладених за їх результатами договорів, повернення необґрунтовано сплачених бюджетних коштів, початок 16
кримінальних проваджень, ініціювання перед Запорізьким об-
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ласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету
України (АМКУ) 3 розслідувань за фактами спотворення учасниками результатів закупівель.
Так, після опрацювання Єдиного державного реєстру судових
рішень установлено, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 5 квітня 2016 року у справі № 908/406/16 визнано
недійсною додаткову угоду до договору підряду, укладеного між
комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» та ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» за результатами процедури
відкритих торгів на виконання робіт з реконструкції Палацу спорту «Юність» у місті Запоріжжі, відповідно до якої між сторонами
проведено взаєморозрахунки. Однак зазначеним рішенням суду
не вирішено питання щодо застосування наслідків недійсності
правочину.
У зв’язку з цим, з метою повернення коштів до державного
бюджету Запорізька місцева прокуратура № 2 звернулась із позовом до господарського суду в інтересах держави в особі Запорізької обласної державної адміністрації, КП «Управління капітального будівництва» про стягнення з ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт»
бюджетних коштів у розмірі понад 4,3 млн грн. У своєму рішенні
від 20 липня 2017 року суд погодився із доводами прокуратури і
зобов’язав товариство повернути до державного бюджету означену суму.

Найважливішим фактором забезпечення нормальної
життєдіяльності як нашого регіону, так і держави в цілому є своєчасність наповнення бюджету та ефективне використання бюджетних коштів.
Будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі є одним з найбільших за часів незалежності України інфраструктурним проектом. Його реалізація дасть

можливість розв’язати транспортно-соціальну проблему, поєднати
Правобережжя та Лівобережжя
південно-східної частини нашої держави, задовольнити інженерно-комунікаційні потреби Національного
заповідника «Хортиця». Про соціальну важливість проекту свідчить те,
що автотранспортна магістраль через Дніпро матиме довжину 9,1 км,
включатиме 6 транспортних розв’язок, 26 штучних споруд, у тому числі
2 позакласні мости завдовжки 660 та
340 метрів.

Як установлено прокуратурою області, причинами
12-річного будівництва є, зокрема, неналежне виконання
договірних зобов’язань.
Саме такі порушення допущено генеральним підрядником ПАТ
«Уманьавтодор». Отримавши державне фінансування як авансові платежі, зазначене підприємство роботи
не виконало, у встановлені законодавством строки кошти замовнику
не повернуло.
З огляду на такі підстави у
2015 році прокуратура області звернулась до Господарського суду Він-
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ницької області з позовною заявою
в інтересах держави в особі Служби
автомобільних доріг у Запорізькій
області з вимогами про стягнення
з підприємства грошових коштів
(авансових платежів) та штрафних
санкцій.
Тривалий розгляд справи був обумовлений її складністю та проведенням комплексної судово-економічної
і будівельно-технічної експертиз.
Участь у кожному судовому засіданні
з розгляду зазначеної справи безпосередньо забезпечували працівники
управління представництва інтересів
громадянина або держави в суді Прокуратури Запорізької області, у тому
числі у режимі відеоконференції.
За результатами розгляду справи
суд погодився з доводами прокуратури щодо безпідставного неповернення підприємством коштів, наданих як аванс.
Так, рішенням Господарського
суду Вінницької області від 20 листопада 2017 року частково задоволено позов прокуратури Запорізької
області в інтересах держави в особі
Служби автомобільних доріг у Запорізькій області до ПАТ «Уманьавтодор», а саме – стягнуто неповерну-
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тих авансів у розмірі майже 172 млн грн та пені у розмірі 17 млн
гривень.
Також у 2016 році заступник прокурора області звернувся із
позовною заявою до господарського суду області про визнання
недійсним рішення комітету з конкурсних торгів Пологівської сільської ради та стягнення з ТОВ НВП «Землягеоінформ» грошових
коштів у сумі 185 022 гривень.
Виявлення підстав для пред’явлення цього позову стало можливим унаслідок опрацювання веб-порталу з питань державних
закупівель tender.me.gov.ua. Встановлено, що вказаним органом
місцевого самоврядування усупереч вимогам законів України
«Про здійснення державних закупівель» та «Про землеустрій», з
метою обрання виконавця послуги щодо інвентаризації земель
села Пологи Пологівської сільської ради та створення за її результатами технічної документації із землеустрою, безпідставно
застосовано переговорну процедуру. Сільською радою проігноровано той факт, що роботу з інвентаризації земель може виконати будь-яка особа, яка має відповідний сертифікат на проведення такого виду робіт. Крім того, згідно з реєстром Державної
служби України з геодезії, картографії та кадастру на території
держави зареєстровано понад 4500 сертифікованих інженерів-землевпорядників, які потенційно мали право брати участь у
процедурізакупівліуразіобраннязамовникомпроцедуривідкритих
торгів.
Господарський суд Запорізької області погодився із доводами
прокуратури області. Оскільки ТОВ НВП «Землягеоінформ» під
час розгляду справи добровільно повернуло Пологівській сільській раді кошти у сумі 185 тис. грн, а вказаний орган місцевого
самоврядування самостійно скасував процедуру закупівлі, рішенням суду від 16 березня 2016 року, яке набрало законної сили, позовну заяву прокурора задоволено частково.

ПІДСУМКИ
Також у 2017 році прокуратура області захистила інтереси
держави в особі Запорізької міської ради, скасувавши проведену комунальною установою «Міська клінічна лікарня екстреної
та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» закупівлю
хлібобулочних виробів, переможцем якої визнано ТОВ «Хліб
Токмака».

Підставою для пред’явлення позовної заяви стало порушення тендерним комітетом замовника вимог ст. 17
Закону України «Про публічні закупівлі».
Так, під час опрацювання відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі ProZorro встановлено,
що у лютому 2017 року КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» за результатами
проведених відкритих торгів обрала переможцем ТОВ «Хліб Токмака», з яким у подальшому уклала договір.
За допомогою вивчення тендерної документації та документів
учасників, прикріплених до вказаної процедури закупівлі, визначено низку кваліфікаційних критеріїв, яким вони повинні відповідати. З-поміж іншого, до них віднесено й вимоги, встановлені
у ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
У наданій ТОВ «Хліб Токмака» довідці засвідчувалось, що зазначений учасник протягом останніх трьох років не притягувався
до відповідальності за порушення, визначене у пункті 4 ч. 2 ст. 6,
пункті 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
Водночас на офіційному сайті Антимонопольного комітету
України розміщено зведені відомості про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень
законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених у пункті 1 ст. 50, пункті 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу.
У вказаному документі також містилася інформація про те,
що рішенням адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення АМКУ від 25 серпня 2016 року № 14-рш
ТОВ «Хліб Токмака» притягнуто до відповідальності за вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). І більше – рішенням Господарського суду Запорізької області від 20 грудня 2016 року у справі
№ 908/2793/16 ТОВ «Хліб Токмака» відмовлено у задоволенні позову про визнання незаконним та скасування рішення Комітету
від 25 серпня 2016 року № 14-рш.
Незважаючи на законодавчу заборону та притягнення ТОВ
«Хліб Токмака» до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги міста Запоріжжя» визнала саме вказане підприємство переможцем та уклала з ним договір.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 29 серпня 2017 року позовну заяву прокуратури області задоволено у
повному обсязі, визнано недійсними рішення тендерного комітету та укладений договір про закупівлю товару.

Крім того, 2 березня 2017 року
прокуратурою області за фактом замаху на привласнення бюджетних
коштів та підроблення офіційних
документів службовими особами
ТОВ «Хліб Токмака» розпочато кримінальне провадження за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191, ч. 1
ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому наразі триває.
Указаний приклад реагування
кримінально-правовими заходами –
непоодинокий.
Зокрема, внаслідок опрацювання відомостей, розміщених в
електронній системі публічних закупівель ProZorro, встановлено, що
Берестівською сільською радою
проведено процедуру відкритих
торгів із закупівлі автомобілів спеціальної призначеності (пожежний
транспортний засіб). У результаті 29
листопада 2016 року між сільською
радою та переможцем – ТОВ «Інтер
Авто-Трейдинг» укладено договір
про закупівлю двох пожежних автомобілів на загальну суму 2998 тис.
грн, поставлення яких слід було виконати до 31 грудня 2016 року.
Згідно з умовами договору оплата за автомобілі здійснюється виключно після їх поставлення на адресу сільської ради та підписання актів
приймання-передачі. Жодних авансових платежів указаною угодою не
передбачено. Крім того, договором
установлено відповідальність ТОВ
«Інтер Авто-Трейдинг» за несвоєчасне поставлення автомобілів у розмірі 10% вартості.
За інформацією Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області,
13 грудня 2016 року на розрахунковий
рахунок ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг»
у повному обсязі перераховано
кошти у сумі понад 2,9 млн гривень.
Переказування коштів здійснено
на підставі видаткової накладної
від 8 грудня 2016 року, яка підтверджувала факт постачання та отримання пожежних автоцистерн.
Тобто на момент указаної фінансо-
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вої операції товар мусив бути доставлений на адресу сільської
ради.
Крім того, 20 грудня 2016 року сільською радою та ТОВ «Інтер
Авто-Трейдинг» укладено додаткову угоду про поставлення до
31 січня 2017 року пожежних автоцистерн на конверсійному шасі
«Урал». Надалі, 27 січня 2017 року, між ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг»
та Берестівською сільською радою складено акт приймання-здачі
№ 27/01/17, яким таке поставлення підтверджено.
Попри те, що ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» не виконало умови
договору у частині термінів поставки автомобілів, службові особи сільської ради не вжили заходи до стягнення штрафних санкцій у сумі 299 тис. гривень.
За вказаними фактами прокуратурою області 3 лютого 2017 року
внесено відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування у вказаному провадженні проводиться слідчим
управлінням Головного управління Національної поліції в області.

У разі неможливості у межах наданих повноважень відреагувати на порушення законодавства про закупівлі
прокуратура області використовує можливість інформування про такі факти уповноважених органів.
Саме у такий спосіб налагоджено взаємодію із Запорізьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, яке відповідно до вимог Закону України «Про публічні
закупівлі» наділене правом проводити розслідування за фактами
порушення законодавства про захист економічної конкуренції
та накладати штрафні санкції.
Слід зазначити, що ефективна взаємодія між прокуратурою
області та територіальним відділенням була налагоджена лише у
2016 році та виключно після притягнення голови вказаного контролюючого органу до дисциплінарної відповідальності. Ініціатором вжиття таких заходів стала прокуратура області, оскільки
Запорізьке обласне територіальне відділення АМКУ самостійно
очевидні факти антиконкурентних узгоджених дій учасників,
спрямованих на спотворення результатів закупівель, не виявляло. Навіть за умови повідомлення прокуратурою області про такі
порушення розслідування за ними не проводилися.

Протягом останнього часу відповідно до листів прокуратури області Запорізьким обласним територіальним відділенням АМКУ розпочато 3 розслідування.
Зокрема, розпочато розслідування щодо наявності у діях ТОВ
«Еста Лайт» та ФОП Шевченко ознак антиконкурентних узгоджених дій учасників, спрямованих на спотворення результатів
закупівель. Відповідні суб’єкти господарювання брали участь у
відкритих торгах із закупівлі освітлювального обладнання у місті
Бердянську.
Наразі Запорізьке обласне територіальне відділення АМКУ
завершило розслідування, дії вказаних вище суб’єктів господа-
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рювання, що полягали в погодженні своїх конкурсних пропозицій під
час участі у торгах, визнані антиконкурентними. За вчинення зазначеного порушення 2 листопада
2017 року на ТОВ «Еста Лайт», ФОП
Шевченко накладено штрафи на
загальну суму 112 тис. грн, які будуть стягнуті у дохід державного
бюджету.
Також під час вивчення документів, поданих учасниками відкритих
торгів, прокуратура області установила, що ПП «АБЗ» та ТОВ «ВАДІ
2012» здійснюють господарську
діяльність за однією адресою, яку
вказують у документах, наданих
у складі своїх тендерних пропозицій. Також їхні документи за змістом тотожні, надруковані одним
шрифтом, містять однакові орфографічні помилки.
Відповідно до листа прокуратури
області Запорізьким обласним територіальним відділенням АМКУ розпочато розслідування щодо наявності
антиконкурентних узгоджених дій між
ПП «АБЗ» та ТОВ «ВАДІ 2012» під час
участі у відкритих торгах із закупівлі
робіт з реконструкції каналізаційного
колектора у місті Мелітополі. Зокрема, прокуратурою області встановлено, що згідно із відомостями Єдиного
державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань засновником
та керівником ПП «АБЗ» є Колос С.О.
Єдиним засновником ТОВ «ВАДІ 2012»
є Михайлов Д.Є. При цьому Колос С.О.
та Михайлов Д.Є. є засновниками іншої юридичної особи – ТОВ «Інтер
Ремдорбуд». Наразі розслідування не
завершено.
На сучасному етапі розвитку економіки України протидія неправомірним посяганням у бюджетній сфері
потребує особливої уваги, тому органи прокуратури у межах наданих
повноважень вживатимуть усі можливі заходи та принципово реагуватимуть на наявні порушення.

ПІДСУМКИ

ПОВЕРНУТІ ЗЕМЛІ, МАЙНО, СПЛАЧЕНІ
ДО БЮДЖЕТУ КОШТИ РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРАТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Олег Синишин
прокурор Хмельницької області,
старший радник юстиції

Реалізуючи конституційну функцію представництва, прокуратура
Хмельниччини проводить активну
роботу щодо захисту інтересів держави в суді та виконання судових рішень.
Так, у 2017 році органами прокуратури області пред’явлено позови на
суму 344,8 млн грн, майже дві третини з яких, на суму 236 млн грн, уже
задоволено судами, водночас 25 млн
грн відповідачами сплачено добровільно. Під час здійснення представництва інтересів держави розпочато
62 кримінальні провадження.
Особливу увагу прокурори приділяли захисту інтересів держави у
сфері земельних відносин: пред’явлено позови на суму 304 млн грн,
з яких на суму 204 млн грн задоволено судами, повернуто та попереджено незаконне надання понад
10,2 тис. га земель.
Так, забезпечено реальне виконання рішення Старокостянтинівського районного суду, яким задоволено позовні вимоги Прокуратури

Хмельницької області, визнано незаконними та скасовано накази
головного управління Держземагентства у Хмельницькій області,
а також недійсними укладені на їх підставі договори оренди земельних ділянок, розташованих на території Старокостянтинівського, Дунаєвецького, Новоушицького та Віньковецького районів на значній відстані одна від одної.
Як виявлено прокуратурою, на підставі наказів Головного
управління Держгеокадастру в Хмельницькій області громадянину для ведення фермерського господарства у користування на
умовах оренди передано 1063 га землі, вартість якої перевищує
30 млн гривень.
Проте дійсний намір землекористувача спрямовувався не на
ведення фермерського господарства, а на штучне використання
цієї процедури як пільгового порядку одержання земель державної власності в оренду без проведення земельних торгів.

19

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2018
з метою приховання договору оренди земельної ділянки, яким він є за
своєю правовою природою.

Досить часто недобросовісні
землекористувачі нехтують своїм
обов’язком щодо оформлення
правовстановлюючих документів
на земельні ділянки, якими вони
користуються, та щодо внесення
плати за користування землею.
Заходами представницького характеру з них належить стягти загалом 2,73 млн грн. Із заявлених у
2017 році позовів цієї категорії – 14 на
суму 1,68 млн грн уже розглянуто та
задоволено.
Так, рішенням Господарського
суду області задоволено позов Шепетівської місцевої прокуратури в
інтересах держави в особі Ізяславської міської ради про стягнення
збитків, завданих використанням
земельної ділянки без правовстановлюючих документів, у розмірі
412 тис. гривень.

Встановлено низку порушень вимог законодавства при
відчуженні майна та розпоряджанні земельними ділянками
державних та комунальних підприємств.
У зв’язку з цим заявлено п’ять позовів на суму понад 1 млн грн.
Завдяки вжитим заходам з незаконного користування за заниженою платою вилучено земельні ділянки загальною площею
3512,6 га вартістю понад 119 млн гривень.
До прикладу, рішенням Рівненського апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу Прокуратури Хмельницької області на рішення Господарського суду Хмельницької
області та визнано недійсним договір про виробництво сільськогосподарської продукції, укладений між державним підприємством «Дослідне господарство „Проскурівка” Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України» та приватним
агровиробником, який насправді був прикриттям незаконної
оренди земель науково-дослідної установи загальною площею
понад 1,9 тис. гектарів.
Визнаючи обґрунтованими вимоги прокурора, суд апеляційної
інстанції дійшов висновку, що укладений договір не містить ознак
ні договору про спільну діяльність, ні договору про надання послуг, ні змішаного договору, а також встановив, що він укладений поза межами повноважень керівника держпідприємства та
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За результатами вивчення законності надання у користування
земельних лісових ділянок, територій природно-заповідного фонду без урахування їх правового
статусу, цільового призначення та
режиму охорони заявлено 19 позовів, повернуто та попереджено
незаконне надання понад 70 га
особливо охоронюваних земель.
Наприклад, рішенням Господарського суду Хмельницької області
задоволено позов прокуратури
області в інтересах Державного
агентства лісових ресурсів України
до Красилівської райдержадміністрації, фізичної особи – підприємця про визнання недійсними розпорядження та договору оренди
земельної ділянки площею 9,98 га
для сільськогосподарських потреб,
4,6 га якої є землею лісогосподарського призначення та знаходиться
у межах об’єктів природно-заповідного фонду в урочищі «Гайдучино» Красилівського лісництва
ДП «Старокостянтинівське лісове
господарство».
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Також з огляду на суперечність
вимогам законодавства про охорону об’єктів природно-заповідного
фонду, а також створення загрози
завдання шкоди територіям Національного природного парку «Подільські Товтри» прокуратурою області
до суду подано позови про визнання
недійсними довгострокових угод на
рекреаційну діяльність, укладених
між Національним природним парком «Подільські Товтри» та низкою
суб’єктів господарювання.
Вказаними правочинами передбачено необхідність облаштування в
парку автостоянки та інших об’єктів
благоустрою, що порушить ґрунтовий покрив у заповідній зоні.
Один із цих позовів судом уже
розглянуто та задоволено.

Відреаговано на факти незаконного надання земельних ділянок
водних об’єктів в межах територій природно-заповідного фонду.
Зокрема, постановою Хмельницького окружного адміністративного
суду, залишеною без змін судом апеляційної інстанції, задоволено позов
прокуратури області в інтересах держави про визнання протиправним та
скасування дозволу на спеціальне
водокористування водним об’єктом,
який використано з метою неправомірного набуття поза конкурсом

прав на земельну ділянку водного фонду державної власності
площею 66,4241 га на території Шепетівського району, яка перебуває в межах території регіонального ландшафтного парку «Мальованка».
Загалом за фактами незаконного надання та використання земельних ділянок водного фонду органами прокуратури області
пред’явлено 9 позовів, три з яких, стосовно 180 га земель, уже
задоволено.

З метою приведення у відповідність із вимогами законодавства розміру орендної плати за використання земель та
іншого майна державної і комунальної власності органами
прокуратури області упродовж 2017 року пред’явлено 20 позовів про припинення договірних відносин та внесення змін
до правочинів.
Так, за позовом Городоцької місцевої прокуратури Господарським судом Хмельницької області у зв’язку з відсутністю
нормативної грошової оцінки орендованої земельної ділянки та,
відповідно, істотного заниження розміру орендної плати договір
оренди ділянки площею 73,53 га, за використання якої землекористувач сплачував всього 6 тис. грн у рік, визнано недійсним.
За втручанням Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури
у 20 разів збільшено надходження до бюджету територіальної
громади коштів за користування землею площею 66 га: замість
113 тис. грн на рік орендар сплачуватиме близько 2,3 млн гривень.

Шляхом пред’явлення позовних заяв про розірвання договорів органи прокуратури Хмельницької області реагували на
факти несплати орендних платежів.
Упродовж минулого року пред’явлено 13 таких позовів, вартість земельних ділянок та інших майнових вимог становить понад 45 млн гривень.
До прикладу, у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати за землю та заборгованістю на загальну суму понад
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381 тис. грн Старокостянтинівською місцевою прокуратурою в
інтересах держави в особі Старосинявської селищної ради до
Господарського суду Хмельницької області пред’явлено позови
про розірвання двох договорів оренди земель сільськогосподарського призначення площею 4,6 га загальною вартістю понад
3,4 млн грн. Позови судом розглянуто та задоволено.
Також за реагування Хмельницької місцевої прокуратури у
комунальну власність обласного центру повернуто приміщення
вартістю понад 8,8 млн грн. Установлено, що орендар нежитлової
будівлі літнього кінотеатру площею понад 550 кв. м, розташованої в центральній частині міста Хмельницького, використовував
комунальне майно неефективно, заходи для його збереження
не вживав, а тому приміщення перебувало в дуже занедбаному
стані та руйнувалось. Окрім цього, порушуючи умови укладеного
договору, плату за користування майном з 2016 року він не сплачував.
Згідно з реагуванням прокурора у судовому порядку із недобросовісного винаймача стягнуто заборгованість по орендній
платі та з ним розірвано договір оренди майна. На виконання рішення суду нерухоме майно повернуто законному користувачу.

За втручання прокурорів Хмельниччини на потреби розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури регіону стягується понад 10 млн грн пайової участі замовників
будівництва.
У зв’язку з бездіяльністю органів місцевого самоврядування
заходи щодо стягнення цих коштів до бюджету вживають прокурори.
Як приклад, за результатами розгляду позову Городоцької місцевої прокуратури судом на користь Війтовецької селищної ради
з товариства, яке здійснювало реконструкцію хлібоприймального пункту, стягнуто збитки, завдані внаслідок ухилення від укладання договору та сплати пайової участі. Рішення суду виконано у
повному обсязі, до бюджету селища товариство сплатило 1,3 млн
гривень.
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Також за принципової позиції
прокуратури у судовому порядку визнано укладеним договір про пайову
участь у створенні та розвитку інфраструктури міста Славути на суму
понад 1,3 млн гривень.
Упродовж 2015–2016 років у місті
Славуті товариством проведено реконструкцію приміщення млина під
цех для очистки, лущення, сортування та пакування спельти, проте пропозицію міської ради взяти участь у
створенні та розвитку інфраструктури населеного пункту замовник будівництва проігнорував і договір про
пайову участь не уклав.
Тому з метою забезпечення надходження вказаних коштів до місцевого бюджету та захисту інтересів
територіальної громади Шепетівська
місцева прокуратура звернулась до
суду з позовом про визнання договору про пайову участь у створенні та
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Славути на суму понад 1,3 млн грн укладеним. Рішенням Господарського
суду Хмельницької області позицію
прокуратури підтримано та позов задоволено.
Замовник будівництва торговоофісного центру із спортивнорозважальним дитячим комплексом
та паркінгом у місті Хмельницькому
зобов’язувався до прийняття об’єкта в експлуатацію сплатити до бю-
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джету кошти пайової участі. Однак свої зобов’язання на суму
майже 2,9 млн грн підприємство своєчасно не виконало.
З огляду на це Хмельницька місцева прокуратура звернулась
до господарського суду області з позовними вимогами про стягнення заборгованості.
Під час судового розгляду справи відповідачем добровільно
сплачено 467 тис. грн, судом із забудовника стягнуто ще 2,6 млн
грн. На виконання рішень судів ці кошти перераховано до бюджету обласного центру.

До пріоритетних напрямів представницької діяльності органів прокуратури також належить захист інтересів держави у
сфері здійснення публічних закупівель.
Упродовж минулого року з метою захисту інтересів держави
щодо використання бюджетних коштів при здійсненні державних
закупівель пред’явлено три позови на суму 1655 тис. грн та розпочато чотири кримінальні провадження.
Так, судом задоволено позови Прокуратури Хмельницької області про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів
на загальну суму понад 1,3 млн гривень.
Підставою для звернення до суду стало виявлення прокуратурою порушення законодавства при проведенні публічних закупівель електро-світлотехнічної продукції для облаштування трансформаторних підстанцій.
Встановлено, що у січні минулого року Віньковецькою селищною радою на веб-порталі ProZorro опубліковано відомості про
укладення із двома товариствами 15 договорів про закупівлю товарів на загальну суму понад 1,3 млн гривень.
Товарна продукція в усіх договорах, укладених із кожним із
продавців, є ідентичною, а органом місцевого самоврядування
всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно
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здійснено поділ предмета закупівлі
на частини та з метою уникнення відкритих торгів обрано неправильний
вид процедури закупівлі.
Недотримання встановленої законом процедури закупівлі, укладення договору не на конкурсних засадах призводить до закупівлі товарів
за завищеними цінами, створює умови для обмеження конкуренції та неефективного використання бюджетних коштів.

Активно використовуються надані законом повноваження для
своєчасного та повного виконання судових рішень, винесених за
позовами прокурора.
Забезпечено реальне виконання судових рішень, постановлених
у справах за позовами прокурорів,
на суму 305 млн грн, що становить
74,9% від сум за рішеннями, що підлягали виконанню; попереджено
незаконне надання чи повернуто
понад 10,2 тис. га земель. За наслідками вивчення виконавчих проваджень прокурорами в порядку відомчого контролю внесено 69 скарг
на неправомірні дії чи бездіяльність
державних виконавців.

Професійна етика судового процесу: матеріали круглого столу (24 листопада 2017 року). – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 92 с.
ISBN 978-617-7500-38-3
У збірнику матеріалів круглого столу «Професійна етика судового процесу», співорганізаторами якого виступили
Генеральна прокуратура України, Національна академія
прокуратури України, Українська асоціація прокурорів, Асоціація розвитку суддівського самоврядування України та
Асоціація адвокатів України, вміщено виступи й тези його
учасників.
Захід, що відбувся 24 листопада 2017 року в Національній
академії прокуратури України, було організовано з метою
налагодження діалогу та ефективної співпраці з актуальних
питань формування професійної етики судового процесу,
удосконалення правил суддівської, прокурорської та адвокатської етики, а також запобігання етичним конфліктам у
судовому процесі.
Детальніше з матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням: http://napu.com.ua/materialy/Materialy_
etuka.pdf
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ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ
СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ:
ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
Понад три роки прокуратура Луганської області та інші органи
правопорядку виконують діяльність із захисту прав людини, національної безпеки держави та її інтересів в умовах проведення антитерористичної операції, яка стала дійовим інструментом захисту
державного суверенітету України від збройної агресії Російської
Федерації.
У зв’язку з цим пріоритетним напрямом є збирання доказів агресії
Російської Федерації, належного документування діяльності та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань та осіб, які сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».
Ключову роль у протидії злочинності загалом та злочинам проти
основ суверенітету Українського народу зокрема відіграє покарання
як захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком
суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в обмеженні прав і свобод людини в передбаченому законом порядку.
Серед злочинів проти основ суверенітету Українського народу1 три належать до категорії середньої тяжкості (ч. 2 ст. 109, ч. 3
ст. 109, ч. 110 КК України), два – до категорії тяжких (ч. 1 ст. 109, ч. 2
ст. 110 КК України), один злочин визначається як особливо тяжкий
(ч. 3 ст. 110 КК України).
Жоден із злочинів проти основ суверенітету Українського народу
не віднесено до категорії невеликої тяжкості, що є слушним рішенням законодавця, адже злочинам цієї групи притаманний високий
рівень суспільної небезпеки. У цьому випадку суспільна небезпека
характеризується завданням істотної шкоди відносинам з охорони
ключових складових основ національної безпеки України, а також
загрозою завдання такої шкоди і є підставою для віднесення трьох
із шести злочинів до особливо тяжких і тяжких.
Санкції за аналізовані злочини передбачають незначну кількість
покарань, що можуть бути призначені винному. З переліку основних покарань за їх вчинення названо: обмеження волі (у двох
санкціях – ч. 2 і ч. 3 ст. 109 КК України), позбавлення волі на певний
строк (у всіх шести санкціях) і довічне позбавлення волі (в одній
санкції – ч. 3 ст. 110 КК України). Додатковим покаранням є конфіскація майна (стосовно всіх шести санкцій). Таким чином, за злочини проти основ суверенітету Українського народу може бути призначено чотири види покарань з дванадцяти, з них – три основні та
один додатковий.
Щодо ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 110 КК України, в яких передбачається така кваліфікуюча ознака, як вчинення злочинів представником
влади, не виключено застосування до засудженого додаткового
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Такий висновок вбачається з положень ч. 2 ст. 55 КК України, згідно з якою зазначене вище покарання може бути призначено у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України. Суд може призначити покарання
в такий спосіб за умови, що з огляду на характер злочину, вчинення
1

До злочинів проти основ суверенітету Українського народу належать дії,
спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади (ст. 109 КК України), та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
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якого було пов’язане з посадою або зайняттям певною діяльністю, особу засудженого та інші обставини справи буде
встановлено неможливість збереження за ним права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю.
Не варто також забувати, що метою покарання є не лише превенція
нових злочинів, а й виправлення засудженого, успішність якого найменше
залежить від збільшеного розміру покарання чи його посилення. Особливо
це актуально в контексті аналізованої
категорії злочинів, у яких особа злочинця характеризується наявністю
специфічних криміногенних інтересів і
неординарною мотивацією, що зумовлюють відповідну злочинну поведінку2.
Інший аспект проблеми полягає у
вилученні з санкцій ст. 110 КК України
альтернативного позбавленню волі
покарання. Виникає запитання: чи не
стане суд за таких умов обмеженим
у можливості належно індивідуалізувати покарання за вчинення цілком
різнопланових посягань на територіальну цілісність і недоторканність
України? Принаймні злочин, передбачений ч. 1 ст. 110 КК України (його
2
Денисова Т.А. Поняття кримінальноправової санкції // Право та державне управління: зб. наук. пр. 2011. № 1. С. 83–89. С. 87.
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основний склад), мав би передбачати обмеження волі як альтернативне покарання. Беручи до уваги, що цей злочин віднесено до
категорії середньої тяжкості, таке рішення було б виправданим та
дало б можливість забезпечити належну диференціацію кримінальної відповідальності3.
Отже, на тлі російської агресії в Україні підходи до кримінальноправового реагування на злочини проти основ суверенітету Українського народу характеризуються тенденцією до посилення
покарання за їхнє вчинення та обмеження можливостей для застосування альтернативних заходів кримінально-правового впливу.
Однак підхід вітчизняного законодавця до караності досліджуваної
категорії злочинів відрізняється поміркованістю порівняно з оцінкою аналогічних діянь у кримінальних законодавствах окремих
країн континентальної Європи, які встановлюють значно суворіші
заходи впливу4.
Протягом 2016–2017 років Прокуратурою Луганської області направлено до суду 71 обвинувальний акт за ст.ст. 109, 110 КК України,
з них 61 – у порядку спеціального досудового розслідування. Протягом 2014–2017 років судами Луганської області ухвалено 23 вироки в
цих категоріях проваджень, переважно – стосовно організаторів
так званого референдуму навесні 2014 року.
Необхідно звернути увагу на те, що за вчинення деяких злочинів
проти основ суверенітету Українського народу кримінальний закон
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до
10 років (ч. 1 ст. 109 і ч. 2 ст. 110 КК України) та від 10 до 15 років (ч. 3
ст. 110 КК України). Це свідчить про наявність істотного проміжку
між верхньою та нижньою межами цих санкцій. Такий підхід може
бути визнаний проявом помилкової диференціації кримінальної відповідальності. Як стверджують деякі фахівці, широкі межі санкцій
не сприяють однаковості судової практики та кримінальної політики
у сфері застосування норм права. Встановлення занадто широких
санкцій є передумовою не подальшої індивідуалізації кримінальної
відповідальності, а її гіпертрофії та судового свавілля5.
Натомість забезпечення можливості адекватно реагувати на
повний спектр діянь, пов’язаних із посяганням на основи суверенітету Українського народу, може гарантуватися додатковою диференціацією кримінальної відповідальності за вчинення таких злочинів через установлення нових кваліфікуючих ознак і перерозподілу
існуючих.
Наприклад, вбачається недоречним встановлювати однакові
межі покарання за діяння, передбачене ч. 1 ст. 110 КК України, яке
вчинене за попередньою змовою групою осіб і те, що поєднане з
розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 110
КК України). Правильно було б «розвести» ці кваліфікуючі ознаки,
водночас скоротивши проміжок між мінімумом та максимумом покарання та встановивши більш суворе покарання за вчинення злочину з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі і менш
3

Філей Ю.В. Конфіскація майна за злочини проти основ національної безпеки: проблемні аспекти // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. круглого столу / Наук.-досл.
ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. оргція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». Xарків: Юрайт, 2017. С. 78–81.
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Янко В.М. Кримінально-правові засади протидії злочинам проти основ
суверенітету Українського народу // Актуальні питання кримінального права,
процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 трав.
2017 р.). Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка,
2017. С. 22–29. С. 33.
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Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. 2-е изд., перераб. и доп. Москва:
НОРМА, 2000. 400 с. С. 333.

суворе – за вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.
На нашу думку, доречно сконструювати кваліфікуючі ознаки не
лише щодо основного складу злочину, передбаченого в ч. 2 ст. 109 КК
України, а й щодо основного складу
злочину, визначеного в ч. 1 ст. 109 КК
України. Саме такий слушний підхід
втілено в ст. 110 КК України.
Не викликає сумнівів той факт, що
характер суспільної небезпеки злочинів, передбачених ст. 109 і ст. 110 КК
України, є однаковим, однорівневим.
Обидва діяння спричиняють шкоду
основам суверенітету Українського
народу. До того ж, як засвідчує практика, ці злочини часто вчиняються
в сукупності. Отже, покарання, що
встановлюється за вчинення кожного з указаних злочинів, має бути рівнозначним за суворістю – і за видом,
і за розміром. З’ясуймо, яким сьогодні
є підхід законодавця до цього питання. Чи є санкції, передбачені в ст. 109
і ст. 110 КК України, належним чином
узгодженими?
Основний склад дій, спрямованих
на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення державної влади, передбачено
у ч. 1 ст. 109 КК України. Покарання за
вчинення такого злочину визначено
у виді позбавлення волі на строк від
п’яти до десяти років з конфіскацією
майна або без такої.
Таким чином, існує істотна різниця не лише в розмірі покарання (його
вид, тобто позбавлення волі, ідентичний), а й у ступені тяжкості порівнюваних злочинів. За основним складом
злочин, передбачений ч. 1 ст. 109 КК
України, належить до тяжких, натомість злочин, визначений у ч. 1 ст. 110
КК України, – до середньої тяжкості.
Порівняння ступеня суворості зазначеного покарання та ступенів суспільної небезпеки різних видів посягань
на основи суверенітету Українського
народу дає підстави для висновку, що
злочин, передбачений у ч. 1 ст. 110 КК
України, невиправдано віднесений до
категорії менш суспільно небезпечних
порівняно з аналогічним йому діянням, описаним у ч. 1 ст. 109 КК України.
За характером суспільної небезпеки
дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу,
мало чим поступаються діям, учиненим
з метою зміни меж території або дер-
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жавного кордону України. Водночас покарання за їхнє вчинення, а також інші
правові наслідки значно відрізняються,
що підлягає усуненню, оскільки йдеться про подібні злочини. Аналізовані
санкції потрібно узгодити між собою
та з відповідними частинами статей КК
України, що передбачають відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського народу6.
Протилежна ситуація виникає у випадку з караністю публічних закликів,
а також розповсюдженням матеріалів
із закликами до вчинення насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної
влади (ч. 2 ст. 109 КК України), з одного боку, і до зміни меж території
або державного кордону України (ч. 1
ст. 110 КК України) – з другого.
По-перше, законодавець в одному
випадку прирівнює діяння, спрямовані
на шкоду основам суверенітету Українського народу, до публічних закликів до їхнього вчинення та розповсюдження відповідних матеріалів, як це
зроблено в ч. 1 ст. 110 КК України щодо
посягання на територіальну цілісність
і недоторканність України. У другому
випадку відповідальність за публічні
заклики, а також розповсюдження
матеріалів із закликами до вчинення
аналогічних діянь, які зашкоджують
або здатні зашкодити основам суверенітету Українського народу, розмежовується з відповідальністю за
вчинення таких діянь (ч. 1 і ч. 2 ст. 109
КК України). Отже, цей підхід автоматично позначається на покаранні, що
може призначатися за вчинення зазначених злочинів.
По-друге, слід констатувати, що
публічні заклики чи розповсюдження
матеріалів із закликами до зміни меж
території або державного кордону
України караються суворіше, ніж публічні заклики до насильницької зміни
чи повалення конституційного ладу
або до захоплення державної влади,
а також розповсюдження матеріалів
із закликами до вчинення таких дій.
Виникає закономірне запитання,
чому публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до
6
Мошняга Л.В. Кримінальна відповідальність за злочини проти конституційних
основ національної безпеки України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /
Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2011.
20 с. С. 15.
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зміни меж території або державного кордону України (максимальне покарання – 5 років позбавлення волі) в певних випадках караються однаково із діями, вчиненими для насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади
(мінімальне покарання – теж 5 років позбавлення волі)?
Очевидно, що це також приклад неузгодженості санкцій, адже
однакові за спрямованістю діяння мають передбачати єдині підходи до їхньої караності.
Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до таких дій, вчинені представником влади або повторно (ч. 3 ст. 109 КК України), чомусь караються
менш суворо, ніж публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із
закликами до зміни меж території або державного кордону України
(ч. 2 ст. 110 КК України). У першому випадку встановлено покарання
у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі
на той самий строк з конфіскацією майна або без такої, а в другому – у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з
конфіскацією майна або без такої.
Отже, в основному складі злочину, передбаченого в ч. 2 ст. 109 КК
України, максимум покарання становить 3 роки позбавлення волі, а в
кваліфікованому (ч. 3 ст. 109 КК України) – 5 років. Водночас в основному складі злочину згідно з ч. 1 ст. 110 КК України максимум покарання становить 5 років позбавлення волі, а в кваліфікованому (ч. 2 ст. 110
КК України) – 10 років. На нашу думку, не останньою чергою такий дисбаланс виник саме через те, що в ч. 1 ст. 110 КК України відбулося зазначене вище «змішування» різнопланових дій: публічних закликів та
розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або
державного кордону України з вчиненням безпосередніх дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.
У цьому аспекті відповідальність має бути диференційованою.
Проте de lege lata варто констатувати наявність різного ступеня
впливу однакових кваліфікуючих ознак (повторність і вчинення злочину спеціальним суб’єктом – представником влади) на збільшення
розміру покарання: у ч. 3 ст. 109 КК України покарання збільшується
на два роки позбавлення волі, а в ч. 2 ст. 110 КК України – на п’ять років
позбавлення волі, проте однакові кваліфікуючі ознаки не можуть різним способом впливати на розмір покарання, особливо, якщо йдеться про однорідні, схожі за характером суспільної небезпеки злочини.
У контексті аналізованого питання вчені зазначають, що дотримання вимог наукової обґрунтованості, адекватності, точності та
якості законодавчого встановлення міри покарання в кримінальноправових санкціях є однією з гарантій справедливого його застосування в практичній діяльності. Воно являє собою індикатор дотримання прав і свобод людини й громадянина в нашій державі та
може стати запорукою ефективності процесу виправлення й ресоціалізації засуджених. Недотримання ж цих вимог зумовлює неспроможність досягнення покаранням поставленої перед ним мети
та «невиконання» цим заходом державного примусу власної ролі в
загальній справі протидії злочинності7.
Резюмуючи викладене, слід указати на розбалансованість санкцій
у межах ст. 109 і ст. 110 КК України, які об’єднує спільний об’єкт кримінально-правової охорони. На думку практиків, наявну проблему потрібно вирішувати внесенням змін у зазначені санкції для того, щоб
забезпечити належну диференціацію кримінальної відповідальності
та усунути наявне порушення принципів справедливості й гуманізму.
7
Литвинов О.М., Назимко Є.С. Інститут покарання в кримінальному праві
України: навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Литвинова. Донецьк: Цифрова типографія, 2013. 214 с. С. 187.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО
Ч. 2 СТ. 172‐6 КУпАП
Найбільшу кількість протоколів (83) складено уповноваженими посадовими особами стосовно правопорушень,
передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172-6 КУпАП.
При цьому із 13 справ, закритих за відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-6 КУпАП,
шість – за ч. 2 цієї статті Кодексу.
Зауважимо, що питання закриття судами справ за ч. 1 ст. 172-6
КУпАП уже порушувалося прокурором Чернівецької області
О. Соболем на сторінках цього журналу1. Стосовно причин закриття судами справ за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП необхідно зазначити таке.

Адріан Дутковський
заступник прокурора Чернівецької області,
старший радник юстиції

Згідно з положеннями ст. 1 Закону
України «Про запобігання корупції»
правопорушення, пов’язане з корупцією, – це діяння, що не містить
ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони
та обмеження, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільноправову відповідальність.

Зважаючи на зміст цього
поняття та диспозицію ч. 2
ст. 172-6 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (КУпАП), суб’єктивна сторона зазначеного
адміністративного правопорушення може проявлятись
як у формі умислу, так і необережності.
На виконання вимог ст. 250 КУпАП
прокурорами Чернівецької області упродовж 2017 року взято участь
у розгляді судами 133 протоколів
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за якими
107 осіб притягнуто до відповідальності у виді штрафу на загальну суму
понад 150 тис. гривень.

Аналіз закритих справ свідчить про існування сталої
тенденції до того, що в умовах відсутності єдиної судової практики під час встановлення суб’єктивної сторони
зазначених вище проступків судді області, керуючись
положеннями ч. 2 ст. 62 Конституції України, обирають
підставою для закриття адміністративних проваджень
різного виду причини, висловлені особами, які притягуються до адміністративної відповідальності, як поважні
для неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення
про суттєві зміни у майновому стані.
Зокрема, у справі про адміністративне правопорушення стосовно працівника Чернівецької міської ради С. суддею Шевченківського районного суду міста Чернівців поважною причиною для
несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані
визнано її зайнятість на роботі. Як результат, провадження у справі закрито на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП.
Іншим суддею цього ж суду при розгляді аналогічної справи з
реабілітуючої підстави закрито провадження стосовно керівника
одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної
служби України в області у зв’язку з фактом самостійного припинення службовцем вчиненого порушення Закону.
Дві справи за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП суддями районних судів міста
Чернівців (стосовно слідчого Шевченківського ВП Чернівецького
відділу поліції Головного управління Нацполіції в області та головного спеціаліста ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій
області) закрито через те, що вказані службовці помилково керувались роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», які не приведено у відповідність із поточною
редакцією цієї статті Закону (замість 50 прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб, передбачено 50 мінімальних заробітних плат).

Водночас слід наголосити, що в диспозиції ч. 2 ст. 172-6
КУпАП (на відміну від ч. 1 цієї статті) взагалі не міститься
1
Соболь О. Проблемні питання апеляційного оскарження постанов
у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією //
Вісник прокуратури. 2017. № 11. С. 35–37.
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такої ознаки правопорушення, як неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення
про суттєві зміни у майновому стані без поважних причин.
Своєю чергою, зазначений підхід сприяє тому,
що дедалі частіше сторона захисту наводить різноманітні обставини невиконання у визначений строк
вимог закону про фінансовий контроль як поважну
причину, будучи впевненою у тому, що це гарантуватиме уникнення від адміністративної відповідальності та подальших її наслідків.

На нашу думку, в умовах обізнаності службовців із нормами ст. 52 Закону України

«Про запобігання корупції» поважними
причинами для невиконання або несвоєчасного виконання вимог закону можуть
бути лише обставини непереборної сили,
які вони не могли змінити в обстановці,
що виникає, а також передбачені у ст. 17
КУпАП, які виключають настання адміністративної відповідальності.
Дотримання судами окресленого підходу забезпечить ефективність дії інституту фінансового
контролю, припинення корупційних ризиків, профілактику правопорушень та виконання в цілому завдань провадження у справах про адміністративні
правопорушення зазначеної категорії.

НОВІ ВИДАННЯ
Проблеми кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб.
/ М.Г. Арманов, О.О. Книженко, Н.М. Ярмиш та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. – 392 с.
ISBN 978-617-7220-95-3
У навчальному виданні висвітлено проблемні моменти кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, з
якими на практиці пов’язані найбільш суттєві помилки. Особливу
увагу приділено проблемам розмежування подібних злочинів.
Пропоноване вирішення спірних питань ґрунтується на наукових
дослідженнях авторів посібника й відображає точку зору відповідного науковця, яка ретельно аргументована та яку поділяє багато дослідників.
Навчальний посібник буде корисним для практичних працівників, студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників
навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального права.

Доказування у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб./
кол. авт. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. –
346 с.
ISBN 978-617-7220-96-0
У виданні висвітлено теоретичні та практичні питання, що стосуються доказів і процедури доказування у кримінальному провадженні. Детально досліджено кожне з процесуальних джерел
доказів, проаналізовано європейські стандарти доказування у
кримінальному провадженні, розкрито особливості процесу доказування на різних стадіях та в особливих порядках кримінального
провадження.
Підготовлений посібник буде корисним насамперед для студентів, аспірантів, ад’юнктів юридичних вищих навчальних закладів,
працівників прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів,
адвокатів, а також усіх, хто цікавиться окресленою проблематикою.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ
ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЗМІН ДО КПК УКРАЇНИ
Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (Закон № 2147-19)1, який набере чинності
16 березня 2018 року, суттєво впливає на процесуальний порядок
досудового розслідування, що зумовлює неоднозначні його оцінки вченими, фахівцями-юристами та правоохоронцями.

Аналіз нормативних нововведень дає підстави констатувати, що низка закріплених у Кримінальному
процесуальному кодексі України (КПК України) положень потребують скасування або принаймні суттєвого
корегування.
У межах статті зупинимось на окремих таких змінах та запропонуємо власне бачення вирішення законодавчих проблем, які
можуть ускладнити практику розслідування кримінальних правопорушень.
По-перше, йдеться про нові правила подання клопотань щодо
застосування заходів забезпечення кримінального провадження,
про проведення обшуку, судових експертиз. Передбачається, що
такі клопотання подаватимуться до місцевого суду, що перебуває в межах територіальної юрисдикції саме органу досудового
розслідування як юридичної особи.

Сьогодні на території Луганської області, підконтрольній
органам державної влади України, діють 22 органи досудового розслідування (без урахування військової прокуратури), з яких лише п’ять відповідних правоохоронних органів зареєстровано як юридичні особи, зокрема
чотири ці юридичні особи, до складу яких входить 19 органів досудового розслідування, зареєстровано у місті
Сєвєродонецьку.
Водночас 15 територіальних підрозділів поліції області та їх
слідчих відділів є структурними підрозділами Головного управління Національної поліції (ГУНП) в Луганській області та не мають
статусу юридичної особи. Відстань від населених пунктів, у яких
розташовано вказані відділи поліції, до Сєвєродонецького міського суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває ГУНП
в області, сягає 160 км. Звісно, її подолання для подання до суду
клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження або проведення обшуку та взяття участі у їх розгляді судом потребуватиме значних матеріальних витрат, а також
1

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 3 жовтня
2017 року № 2147-19 // Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.

Ігор Цюприк
заступник прокурора Луганської області

негативно позначиться на оперативності досудового розслідування.

Крім того, на території Луганської області діє два органи
досудового розслідування,
що є структурними підрозділами юридичних осіб, зареєстрованих на території інших
областей.
Ураховуючи віддаленість окремих слідчих підрозділів від місця
реєстрації юридичних осіб, а також
значну кількість клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, необхідність
звернення з кожним таким клопотанням до відповідного суду суттєво
ускладнить здійснення досудового
розслідування, матиме негативний
вплив на практику додержання розумних строків кримінального провадження, що, своєю чергою, призведе
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до значних матеріально-технічних витрат, пов’язаних з необхідністю подання до суду клопотань про
застосування заходів забезпечення кримінального
провадження та забезпечення участі у їх розгляді
слідчого і прокурора.
Зважаючи на надмірне навантаження на слідчих
суддів та незначні можливості щодо фіксування судового розгляду технічними засобами, розгляд одного клопотання з урахуванням оголошення відповідного судового рішення буде обмеженим у часі.
При цьому на судовий розгляд інших справ у суду
не залишиться часу.

З огляду на викладене пропонуємо передбачити порядок подання клопотань до
слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває
орган досудового розслідування, незалежно від наявності у нього статусу юридичної
особи. Відповідні зміни слід внести у ч. 2
ст. 132, ч. 2 ст. 184, ч. 2 ст. 234 КПК України.
По-друге, згідно з новою редакцією КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно
містити, серед іншого, обґрунтування того, що
доступ до речей, документів або відомостей, які
можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному
порядку (пункт 8 ч. 3 ст. 234). Тобто перед проведенням обшуку слідчий або прокурор повинен
фактично заздалегідь повідомити особу про намір
провести у неї обшук, що зводить нанівець доцільність проведення такої слідчої (розшукової) дії.
Раніше у КПК України була закріплена вимога
про зазначення речей, документів або осіб, яких
планується відшукати, без необхідності обґрунтування причини їх відшукування. Така норма давала можливість вилучати майно, яке взагалі не
мало жодного стосунку до кримінального правопорушення, або проводити обшук в осіб з метою,
відмінною від мети кримінального провадження.
Натомість сьогодні у клопотанні про проведення
обшуку слідчий, прокурор повинні вказати речі,
документи або осіб, яких планується відшукати, із
зазначенням індивідуальних або родових ознак таких речей. Доводиться констатувати, що далеко не
завжди існує можливість заздалегідь передбачити
ознаки речей, які планується відшукати.
Викладені міркування спонукають до висновку про необхідність унесення відповідних змін у
ст. 234 КПК України.

Пропонуємо вилучити пункт 8 ч. 3 ст. 234
КПК України, а також залишити без змін
чинний на цей час пункт 7 ч. 3. ст. 234 КПК
України, відповідно до якого у клопотанні
про проведення обшуку вказуються речі,
документи або осіб, яких планується від-
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шукати, без зазначення індивідуальних
або родових ознак таких речей.
По-третє, неоднозначно в доктрині кримінального процесу та в колі практиків сприймається новела щодо обчислення строків досудового розслідування. Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України
строк досудового розслідування обчислюється з
моменту внесення відомостей про кримінальне
правопорушення до ЄРДР до дня звернення до
суду з обвинувальним актом, клопотанням про
застосування примусових заходів медичного або
виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до
дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Максимальний строк досудового розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів становить лише 18 місяців, і у разі,
якщо строк досудового розслідування, визначений у ст. 219 КПК України, закінчився
та жодній особі не було повідомлено про
підозру, слідчий, прокурор зобов’язані закрити таке кримінальне провадження.
Вбачається, що зміни до КПК України з питань
обмеження строків досудового розслідування
кримінальних проваджень, у яких жодній особі
не повідомлено про підозру, що набирають чинності 16 березня 2018 року, дійсно мають сприяти
оперативності досудового розслідування, а також
виключити випадки необґрунтовано тривалого неприйняття остаточних рішень у кримінальних провадженнях, що тягне за собою звернення осіб до
Європейського суду з прав людини у зв’язку з надмірною тривалістю досудового розслідування та
порушенням розумних строків.
Водночас закриття з підстав, визначених у
абз. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, окремих категорій
кримінальних проваджень (насамперед про тяжкі
та особливо тяжкі злочини проти основ національної безпеки України, проти життя та здоров’я особи, волі, честі та гідності особи, статевої свободи
та статевої недоторканості, громадської безпеки,
безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації
транспорту, громадського порядку та моральності, злочини у сфері охорони державної таємниці,
недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян та злочинів
проти журналістів, правосуддя, встановленого порядку несення військової служби, миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку, а також
вчинені організованими групами чи злочинними
організаціями) може призвести до росту злочинності та інших негативних наслідків, пов’язаних із

ПРАВОДОПОМОГА
порушенням прав і свобод людини, громадської та
національної безпеки держави.
Переважна більшість кримінальних правопорушень указаної категорії характеризується підвищеним рівнем суспільної небезпеки (посягання
на життя, волю, честь, гідність, статеву свободу та
недоторканість особи, національну та громадську
безпеку, недоторканність державних кордонів,
мир та безпеку людства тощо) та може зачіпати інтереси невизначеного кола осіб – мешканців
держави.

Вважаємо, що закриття таких кримінальних проваджень через сплив граничних
строків досудового розслідування, передбачених у ст. 219 КПК України, дасть можливість особам, які вчинили кримінальні
правопорушення, уникати кримінальної
відповідальності та сприятиме продовженню ними своїх протиправних дій.
Слід зауважити, що з об’єктивних причин кримінальні правопорушення вказаної категорії, з огляду на їх латентність, не завжди можуть бути розкриті у строки, встановлені в ст. 219 КПК України.
Як приклад, на цей час органами безпеки у регіоні
проводиться досудове розслідування у 262 кримінальних провадженнях за фактами вчинення
більше ніж 4 тисяч терористичних актів представниками терористичної організації «ЛНР». Досудове
розслідування вказаних проваджень ускладнено
перебуванням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, на території області, тимчасово
непідконтрольній органам державної влади України. Однак після звільнення цієї території від представників самопроголошених «республік» існує
ймовірність розкриття зазначених кримінальних
правопорушень та притягнення до кримінальної
відповідальності осіб, які їх вчинили.
З огляду на викладене та з метою безумовної
реалізації принципу невідворотності покарання, а
також завдань кримінального провадження з тим,
щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, пропонуємо досудове розслідування
вказаної категорії кримінальних правопорушень
не обмежувати граничними строками (з дня внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення
про підозру).

Для забезпечення повноти, всебічності та
об’єктивності досудового розслідування
в особливо складних та багатоепізодних
кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, які належать до
підслідності різних органів досудового
розслідування, пропонуємо доповнити
ст. 39 КПК України, надавши можливість

керівникам органів досудового розслідування відповідних рівнів спільними наказами створювати міжвідомчі слідчі групи, до
складу яких залучати слідчих підпорядкованих слідчих підрозділів.
Окресленими питаннями не обмежується перелік проблем, які може спричинити внесення змін у
КПК України. Зокрема, під час розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху однією з
основних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення якої можна встановити обставини дорожньо-транспортної події, є слідчий експеримент (ст. 240 КПК України), який проводиться в
умовах, максимально наближених до тих, які були
наявні в момент вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України (стан
дорожнього покриття, погодні умови, рівень освітлення, наявність чи відсутність опадів тощо). Очікування таких умов може тривати довго, разом з тим
проведення слідчого експерименту в інших умовах
може негативно вплинути на об’єктивність висновку
експерта.

Досудове розслідування у кримінальних
провадженнях стосовно учасників організованих груп та злочинних організацій,
через необхідність збирання та закріплення достатніх доказів, що підтверджують
стійкий характер групи та її злочинної діяльності, планування злочинів і внутрішньогруповий розподіл ролей, наявність
протиправних зв’язків з посадовими особами органів влади та управління, державних установ, як правило, потребує багато
часу, значно більшого, ніж терміни, передбачені ст. 219 КПК України.
Як приклад, слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводилось досудове розслідування
у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Лисичанськвугілля» державними коштами на загальну суму понад
11 млн грн. Ураховуючи, що у провадженні були
проведені численні дослідження, експертизи та
негласні (слідчі) розшукові дії, повідомлення про
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3
ст. 366 КК України, у складі організованої групи
було здійснено через 13 місяців після початку досудового розслідування.

Ще однією новелою КПК України, положення якої набирають чинності 16 березня 2018 року згідно із Законом № 2147-19,
є зміна порядку проведення експертизи,
яка проводитиметься лише за дорученням
слідчого судді чи суду.
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Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді
чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з’ясування
обставин, що мають значення для кримінального
провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування
питань права.
Необхідно зауважити, що, за статистичними даними, упродовж 2017 року правоохоронними органами Луганської області розпочато досудове розслідування у 2459 кримінальних провадженнях за
ст. 115 КК України (умисні вбивства, природні смерті, нещасні випадки та самогубства) та 1626 – за
ст.ст. 121, 122, 125, 128 КК України (тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості). В усіх провадженнях
указаної категорії в обов’язковому порядку проводились судово-медичні експертизи з метою встановлення причин смерті осіб, а також тяжкості та
характеру тілесних ушкоджень.

З метою забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування
вбачається недоцільним отримання доручення слідчого судді на призначення експертизи для з’ясування питань, які обов’язково мають бути з’ясовані експертом,
оскільки необхідність розгляду слідчими
суддями клопотань слідчих (прокурорів)
про призначення судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті
призведе до значного збільшення навантаження на слідчих суддів.
Аналогічна ситуація складеться й довкола товарознавчих експертиз, рішення про проведення
яких з метою з’ясування розміру шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, має погоджуватися зі слідчим суддею.
На підставі викладеного пропонуємо ч.ч. 1, 2
ст. 242 «Підстави проведення експертизи» КПК
України подати у такій редакції:
«1. Експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або,
якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні
спеціальні знання. У випадках, визначених у частині другій цієї статті, експертиза проводиться
на підставі постанови слідчого чи прокурора без
відповідного доручення слідчого судді. Не допускається проведення експертизи для з’ясування
питань права.
2. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися
до експерта або експертної установи для проведення експертизи щодо …» і далі за текстом.
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Слід також зазначити, що у редакції ст. 294 КПК
України не передбачено можливості продовження
строку досудового розслідування кримінальних
проваджень, процесуальне керівництво у яких
здійснюється прокурорами регіональної прокуратури, у зв’язку з чим залишається невизначеним
питання продовження строків досудового розслідування у таких кримінальних провадженнях.
Окрім цього, зміни у процесуальному законодавстві, внесені відповідно до Закону № 2147-19,
зумовлюють виникнення певних неузгодженостей,
які потребують негайного усунення. Зокрема, з
16 березня 2018 року (після набрання чинності Законом № 2147-19) у ст. 284 КПК України одночасно
існуватимуть два пункти 10 – різні за змістом та
однакові за порядковим номером, у яких міститимуться різні причини закриття кримінальних проваджень: 1) у зв’язку з існуванням нескасованої
постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених
пунктами 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК України, у кримінальному провадженні стосовно того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог щодо
підслідності (в редакції Закону України від 16 листопада 2017 року № 2213-19)2; 2) у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного у ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення
особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо
тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи,
що може призвести до неправильного застосування чи навіть порушень кримінального процесуального закону (в редакції Закону № 2147-19).
Водночас із метою вжиття заходів щодо оптимізації досудового розслідування, а також реалізації
завдань кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду доцільним є
внесення окремих змін у положення КПК України,
які вже діють на цей час. Зокрема, впродовж певного часу в пункті 15 ч. 1 ст. 3 КПК України прокурора визначено як особу, яка обіймає посаду, передбачену ст. 17 Закону України «Про прокуратуру», та
діє у межах своїх повноважень.
На наше переконання, така дефініція є некоректною, оскільки у ст. 17 Закону України «Про прокуратуру» регулюються питання підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок, а статус прокурора
з вичерпним переліком прокурорів органів прокуратури міститься у ст. 15 зазначеного закону3. Тому пропонуємо внести відповідні зміни у пункт 15 ч. 1 ст. 3
2
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
забезпечення дотримання прав учасників кримінального
провадження та деяких інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон
України від 16 листопада 2017 року № 2213-19. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2213-19 (дата звернення:
29.01.2018)
3
Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року
№ 1697-VII // Відомості Верховної Ради. 2015. № 2–3. Ст. 12.

ПРАВОДОПОМОГА
КПК України (визначення основних термінів Кодексу): «15) прокурор – особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 15 Закону України «Про прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень».

Із набранням чинності новим КПК України ліквідовано інститут дослідчих перевірок заяв і повідомлень про вчинення
кримінального правопорушення. Згідно з
вимогами ст. 214 КПК України сторона обвинувачення зобов’язана без проведення
будь-яких перевірочних дій реєструвати усі без винятку заяви і повідомлення,
у яких, на думку заявника, наявні обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Така безальтернативна вимога законодавця
зумовлює постійне зростання залишку кримінальних проваджень у всіх органах досудового розслідування, внаслідок чого збільшується навантаження на слідчих та прокурорів і знижується
результативність розкриття кримінальних правопорушень. Упродовж 2017 року в ЄРДР зареєстровано 1 050 617 кримінальних правопорушень, що
менше, ніж за аналогічний період минулого року
(1 124 401, або – 6,6%)4. Станом на 1 січня 2018 року
з 18 тисяч кримінальних проваджень, розпочатих
правоохоронними органами Луганської області
упродовж попереднього року, в кожному третьо4
Аналітична довідка про стан протидії злочинності, корупції та прокурорсько-слідчу роботу на території України
за січень – грудень 2017 року / Генеральна прокуратура
України. 2018. 62 с.

му (37,6 %) прийнято рішення про їх закриття у
зв’язку з відсутністю події або складу злочину. Зазначені обставини свідчать про надмірне завантаження слідчих і прокурорів «безперспективними»
кримінальними провадженнями, у яких ще на початку досудового розслідування встановлено відсутність складу кримінального правопорушення.

Пропонуємо на законодавчому рівні встановити конкретні вимоги, яким мають
відповідати заяви та повідомлення про
вчинення кримінального правопорушення, у тому числі відомості, що свідчать про
вчинення суб’єктом злочину, визначеного
у ст. 18 КК України, дій або бездіяльності,
які містять у собі ознаки злочину, передбаченого законом України про кримінальну
відповідальність.
При цьому можливість відмови у внесенні до
ЄРДР відомостей, які містяться у такій заяві, слід
передбачити виключно у разі її невідповідності цим
вимогам.
Таким чином, урахування висловлених та обґрунтованих у статті законодавчих пропозицій
дасть можливість вирішити окремі питання, які
виникатимуть під час досудового розслідування
у зв’язку з набранням чинності Законом України
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів»,
та проблеми практичної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

НОВІ ВИДАННЯ
Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях:
матеріали II Круглого столу (м. Сєвєродонецьк, 3 листопада 2017 року).
– Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 124 с.
ISBN 978-617-7500-37-6
У збірнику матеріалів заходу, співорганізаторами якого виступили
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Луганська обласна військово-цивільна державна адміністрація, Всеукраїнська асоціація кримінального права, Науково-дослідний інститут
вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та Національна академія прокуратури України, вміщено виступи і тези доповідей його учасників.
ІІ Круглий стіл було організовано з метою об’єднання зусиль практичних працівників правоохоронних органів України, експертів і науковців у
напрямі покращення діяльності правоохоронних органів із протидії злочинам на тимчасово окупованих територіях України.
Детальніше з матеріалами заходу можна ознайомитися за посиланням:
http://napu.com.ua/materialy/Osobluvosti_procesualnogo_
dokazuvania.pdf
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ПРОВЕДЕННЯ
СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ В РЕЖИМІ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

Ірина Хома
прокурор
Тернопільської місцевої прокуратури,
юрист 1 класу

Сьогодні спостерігаються стрімкий прогрес і широке використання
у всіх суспільних сферах комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.
Кримінальний процес реагує на вимоги часу: впроваджені новітні технології значно сприяють підвищенню
його ефективності.

Новелою вітчизняного кримінального процесу є використання відеоконференцзв’язку.
Часто трапляється, що один із
учасників слідчої дії (підозрюваний,
обвинувачений чи свідок) з певних
причин не має змоги особисто брати
участь у проведенні слідчої дії. Саме
для таких випадків законодавець
передбачає можливість проведення
слідчої дії у режимі відеоконференції.
Під відеоконференцією у кримінальному провадженні слід розуміти
особливу процедуру, що виконується за допомогою телекомунікаційних
технологій, при якій спілкування у ви-
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гляді обміну аудіо- та відеоінформацією між віддаленими учасниками слідчої (розшукової) дії відбувається на відстані (дистанційно), але в режимі реального часу1. Використання цієї процедури
має значні переваги, тому що дає можливість: значно скоротити
час проведення досудового розслідування та судового розгляду
кримінальних проваджень; заощадити кошти на етапування осіб,
які утримуються під вартою, та в цілому вирішити питання транспортування; зменшити ймовірність втечі заарештованих осіб під
час етапування; підвищити рівень безпеки осіб, які беруть участь
у досудовому розслідуванні.
Усталеним досвідом застосування процедури відеоконференцзв’язку можуть пишатися США, адже зазначена технологія використовується у цій країні на усіх стадіях кримінального процесу
впродовж значного періоду часу. Законодавство Італії, Канади,
Індії, Великої Британії та багатьох інших держав також успішно
користується механізмом дистанційного провадження.
Слід зазначити, що в міжнародних нормативно-правових документах передбачено можливість та необхідність використання
відеоконференції на різних стадіях провадження, зокрема: Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних,
сімейних та кримінальних справах 2002 року, Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року
та Додаткових протоколах до неї (1978 року та 2001 року.), інших
документах.
В Україні можливості проведення слідчих дій в режимі відеоконференції впроваджено недавно, у зв’язку з чим під час їх проведення часто трапляються порушення вимог законодавства. Це
призводить до неможливості використання результатів проведених слідчих дій як доказів у кримінальному провадженні.

Стосовно проведення слідчих дій в режимі відеоконференції насамперед доцільно звернути увагу на такі
моменти.
У Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК України) передбачено, що видами слідчих (розшукових) дій, які можуть проводитися у режимі відеоконференції, є допит осіб, у тому
числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, та
впізнання осіб чи речей. Згідно із ст. 232 КПК України рішення про
здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим, прокурором, а у разі проведення допиту відповідно
до ст. 225 КПК України – слідчим суддею з власної ініціативи або за
клопотанням сторін кримінального провадження у випадку:
1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;
2) необхідності забезпечення безпеки осіб;
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
1
Грекова Л.Ю. Деякі питання забезпечення відеоконференції науково-технічними засобами // Людина, суспільство, держава: правовий вимір у
сучасному світі: матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2014. С. 285–287.
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4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;
5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим
суддею достатніми.
Існування хоча б однієї із зазначених умов буде достатньою підставою для проведення слідчої дії в режимі відеоконференції.
Як вбачається, перелік випадків,
які можуть стати підставами для проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції, невичерпний.
Таким чином, законодавець надав
можливість вирішувати слідчому,
прокурору або слідчому судді, чи
належатиме та чи інша обставина до
«інших підстав», визначених у пункті 5 ч. 1 ст. 232 КПК України.

Неправильне тлумачення підстав поважності може стати
причиною для зловживання.
Якщо сторони кримінального
провадження заперечують проти
проведення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор або слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення
лише вмотивованою ухвалою (постановою), обґрунтувавши прийняте
рішення. Проте необхідно зазначити,
що рішення про проведення дистанційного розслідування з участю підозрюваного, який проти цього заперечує, не допускається.

Процесуальний порядок проведення слідчих дій у режимі
відеоконференції має певні
особливості, які відрізняють
його від загального порядку
проведення вказаних дій.
Так, під час проведення допиту
особи в режимі відеоконференції
викликає труднощі встановлення
психологічного контакту з особою,
яка підлягає допиту, як важливої
складової ефективності слідчої дії.
При проведенні вербальних слідчих
дій у режимі відеоконференції знижується рівень комунікативного контакту з його учасником. Неможливо
одержати особисте, безпосереднє
враження від допитуваного та врахувати всі нюанси його поведінки під

час давання показань з огляду на: 1) відсутність безпосереднього
(тобто віч-на-віч) спілкування слідчого, прокурора або слідчого
судді з учасником слідчої дії; 2) технічну складність передачі всього обсягу інформації; 3) відсутність сприятливої для спілкування
атмосфери слідчої дії2.
Слід наголосити, що дистанційне проведення слідчих дій
ускладнено не тільки в процесуальному плані, а й організаційнотехнічному.

Використання технічних засобів для проведення слідчих
дій повинно забезпечувати відповідну якість зображення та звуку, а також належну інформаційну безпеку.
Визначення терміна «інформаційна безпека» у КПК України
не наведено, проте Закон України «Про телекомунікації» містить
поняття «інформаційна безпека телекомунікаційних мереж», визначаючи його як властивість останніх забезпечувати захист від
знищення, викривлення та блокування інформації, її несанкціонованого витоку чи від порушення встановленого порядку її маршрутизації3.

Для забезпечення належної якості передачі зображення та звуку, безперервного, чіткого і стабільного сеансу
слідчому чи прокурору доцільно залучити спеціаліста,
проте в чинному КПК України не міститься положення
про обов’язкову участь спеціаліста.
Водночас, зважаючи на комплекс організаційно-технічних вимог, яким повинні відповідати слідчі (розшукові) дії у разі їх проведення в режимі відеоконференції, вбачається неможливим
проведення цих дій за відсутності спеціаліста.
Участь у дистанційному досудовому розслідуванні можуть
брати потерпілі, свідки, підозрювані (в тому числі і неповнолітні
чи малолітні). Оскільки допит і пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції здійснюється відповідно до ст.ст. 225–229
КПК України, у їх проведенні можуть брати участь захисники,
представники, спеціалісти, перекладачі, експерт, педагоги та інші
особи, у яких виникає потреба бути присутніми при проведенні
слідчої дії.
Слідчий, прокурор повинні забезпечити участь свідка або іншої
особи, допит якої буде здійснюватися на відстані, та ідентифікувати її. Спосіб виклику особи до місця проведення слідчої (розшукової) дії передбачено у ст.ст. 133, 135 КПК України.
У випадку відмови особи з’явитися на слідчу дію слідчий або
прокурор з метою примусового забезпечення участі особи, яка
буде допитуватися в режимі відеоконференції при трансляції з
іншого приміщення, мають право звернутися до суду із відповідним клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Перед початком допиту слідчий, прокурор зобов’язані встановити особу, що підлягатиме допиту, роз’яснити її права та порядок проведення допиту.
2
Смирнов М.І. Процесуальні особливості проведення слідчих дій у режимі відеоконференції // Правове життя сучасної України: матер. міжнар. наук.
конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16–17 травня 2013 року) /
відп. за вип. В.М. Дрьомін. Одеса: Фенікс, 2013. Т. 2. С. 465–467.
3
Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року
№ 1280-IV // ВВР України. 2003.

35

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 1’2018
Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити запитання й отримувати відповіді, використовувати документи та нотатки.
Крім цього, проведення відеоконференції повинно бути організовано таким чином, щоб було видно як учасників слідчої (розшукової) дії, так і все приміщення, у якому вона проводиться,
а також усіх осіб, які беруть участь або присутні при її проведенні, – для можливості спостереження за їх реакцією у відповідь на
конкретні показання та запитання. Інакше здобуті докази можуть
бути визнані недопустимими через можливий вплив чи тиск на допитувану особу з боку присутніх осіб.
У «віртуальному» провадженні існує реальна небезпека щодо
звуження можливостей сторін процесу, оскільки подавати слідчому, прокурору, судді на розгляд письмові клопотання, докази та
інші процесуальні документи таким учасникам доволі проблематично; особливо ці можливості ускладнюються під час перебування в установі виконання покарань4. Доцільно вказані питання врегулювати на законодавчому рівні, зважаючи на те, що в Україні
існує електронний документообіг та електронні цифрові підписи5.
Хід та результати слідчої (розшукової) дії, проведеної в режимі
відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису, що забезпечує можливість подальшого використання
результатів проведеної слідчої дії в процесі доказування у судовому розгляді кримінального провадження. Крім цього, відповідно
до ст. 140 КПК України хід і результати проведення процесуальної
дії фіксуються у протоколі. Це стосується і випадків проведення
процесуальної дії в режимі відеоконференції.
Враховуючи викладене вище, можна визначити такі особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції:
– учасники цієї слідчої (розшукової) дії перебувають у географічно віддалених місцях;
– належне виконання такої слідчої дії прямо залежить від
справності технічних засобів та швидкості передавання інформації;
– необхідним є залучення спеціаліста для проведення відеоконференції;
– в режимі відеоконференції можна проводити лише допит та
впізнання осіб чи речей, а не всі слідчі (розшукові) дії;

– для використання результатів
такої слідчої (розшукової) дії, як доказів у кримінальному провадженні
необхідно дотримуватися вимог КПК
України не лише щодо проведення відеоконференції, а й загальних вимог
щодо проведення допиту, впізнання
осіб чи речей6.
Таким чином, доходимо переконання, що прогрес новітніх технологій у вигляді впровадження у кримінальний процес проведення слідчих
(розшукових) дій в режимі відеоконференції суттєво полегшив органам
досудового розслідування та суду
дотримання розумних строків у ході
досудового розслідування та судового розгляду та позитивно вплинув
на можливість участі сторін у слідчих
діях та судовому розгляді кримінального провадження.

Практичне
впровадження
цієї новели вказує на необхідність її вдосконалення на
законодавчому рівні внесенням відповідних змін у
КПК України, зокрема щодо
обов’язкової участі спеціаліста у такого роду слідчих
діях та можливості подавати слідчому, прокурору,
судді на розгляд письмові
клопотання, докази та інші
процесуальні документи сторонами, які беруть участь у
дистанційному провадженні,
за допомогою електронного
документообігу.
6

4

Ширіна С.А. Дистанційний судовий розгляд справ про адміністративні
правопорушення, пов’язані із безпекою дорожнього руху // Митна справа.
2011. № 6(78). Ч. 2. Кн. 1 С. 260–265.
5
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року № 851-ІV // ВВР України. 2003.
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РОЗБУДОВА

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В АР КРИМ ТА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Питання завдань і функцій Представництва Президента України в АР
Крим (Представництво) сьогодні набуває виняткового значення. Зокрема, важливим є аналіз розвитку координаційної та контролюючої функцій
цього органу впродовж періоду його
існування.
Перша згадка про Представництво
міститься у ст. 18 Закону України від
5 березня 1992 року № 2167-XII «Про
Представника Президента України», в
якій зазначено, що в Республіці Крим
Президент України має своє Представництво, статус якого має визначатися окремим законом. Згідно із ст. 6
цього акта Представник Президента
України на відповідній території, серед іншого, мав координувати діяльність відповідних органів внутрішніх
справ, національної безпеки1.
На відміну від цього спеціальний
закон (Закон України від 17 грудня
1992 року № 2875-XII «Про Представництво Президента України в Республіці Крим») у ст. 6 до завдань Представництва відносив «забезпечення
взаємодії органів державної виконавчої влади України з відповідними органами Республіки Крим»; «сприяння
однаковому застосуванню актів законодавства з питань, віднесених до
відання України»; «здійснення передбачених Конституцією України повноважень щодо забезпечення прав
і свобод громадян, державного суверенітету». Для виконання завдань
Представництва Постійний представник Президента України в Республіці
Крим мав право звертатися «з поданням з питань, що належать до відання
України, в органи законодавчої і виконавчої влади Республіки Крим у разі
прийняття ними актів, що суперечать
Конституції і законам України чи пору1

Про Представника Президента України: Закон України від 5 березня 1992 року
№ 2167-XII // Відомості Верховної Ради
України. 1992. № 23. Ст. 335.

Едуард Плешко

Борис Бабін

начальник відділу
військової прокуратури
Південного регіону України,
кандидат юридичних наук

Постійний представник
Президента України
в Автономній Республіці Крим,
доктор юридичних наук, професор

шують конституційні права і свободи громадян» та інформувати з
цих питань Президента України2.
31 березня 1994 року Указом Президента України № 119/94 в Криму було утворено вже постійно діюче Представництво Президента
України та призначено Постійного представника Президента України. Розпорядженням Президента України від 12 травня 1994 року
№ 119/94 було затверджено структуру та граничну чисельність апарату Представництва, які надалі неодноразово корегувалися3.
Указом Президента України від 31 січня 1996 року № 100/96 було
запроваджено нинішню назву Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, продовжено його повноваження та затверджено Положення про Представництво на період до
прийняття нової Конституції України 1996 року. Згідно із ст. 4 цього
Положення Представництво, з-поміж іншого, в межах своїх повноважень захищає на території Автономної Республіки Крим (АРК)
права та законні інтереси громадян, забезпечує реалізацію в АРК
законодавства України. Також у пунктах «е» та «є» ст. 9 Положення було передбачено, що: Представництво наділено компетенцією
2
Про Представництво Президента України в Республіці Крим: Закон
України від 17 грудня 1992 року № 2875-XII // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 9. Ст. 58.
3
Про затвердження структури та граничної чисельності апарату Представництва Президента України в Республіці Крим: розпорядження Президента України від 12 травня 1994 року № 36/94-рп. URL: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/ru/36/94-рп/ed19940512 (дата звернення: 25.01.2018); Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. URL:
http://www.ppu.gov.ua/1854-2/ (дата звернення: 25.01.2018).
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порушувати питання перед відповідними органами прокуратури,
МВС та СБУ про притягнення до відповідальності посадових осіб,
які допустили порушення; Представництво мало координувати «діяльність правоохоронних органів та органів державної виконавчої
влади щодо виконання вимог законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Уряду
України»; та було компетентне узгоджувати кадрові призначення в
зазначених органах в АРК4.
У розділі Х «Автономна Республіка Крим» Конституції України
1996 року було передбачено окрему ст. 139. Відповідно до положень цієї статті в АРК діє Представництво Президента України, статус якого визначається окремим законом. Представництво стало
конституційним органом влади України, але без визначених в Основному Законі України завдань та повноважень, які, очевидно,
мали вбачатися із конституційних повноважень Президента України. Втім конституційний та адміністративно-правовий статус Представництва досі не став предметом спеціальних комплексних досліджень у вітчизняній науці.
Діяльність Представництва як органу контролю держави та кадрові повноваження Постійного представника були закріплені в
ч. 4 ст. 5 та ч. 3 ст. 37 чинної Конституції АРК, прийнятої Верховною
Радою АРК 21 жовтня 1998 року та затвердженої Законом України
від 23 грудня 1998 року № 350-XIV5.
Згідно з розпорядженням Президента України від 11 квітня
1997 року № 162/97-рп штат представництва було скорочено із 70 до
35 осіб (пізніше чисельність апарату Представництва коливалася у
межах 26–29 осіб); функції координації діяльності правоохоронних
органів мали також радник Постійного представника Президента
України з політико-правових питань та співробітники юридичного
відділу6.
Нинішній конституційний статус Представництва було визначено спеціальним Законом України від 2 березня 2000 року № 1524-III
у чинній редакції (Закон № 1524-III). Відповідно до Закону № 1524-III
Представництво є державним органом влади, утвореним з метою
сприяння виконанню в АРК повноважень, покладених на Президента України, і безпосередньо йому підпорядкованим. Окрім того,
цей акт встановив функції Представництва. Згідно з пунктами «а»,
«б» та «д» ст. 6 Закону № 1524-III Представництво повинне, зокрема:
– вивчати стан виконання в Автономній Республіці Крим Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України,
актів Кабінету Міністрів України, вживати заходів до забезпечення
належного виконання актів законодавства України Верховною Радою АРК і Радою міністрів АРК, районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування в АРК;
– сприяти додержанню конституційних прав і свобод людини і
громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-е4

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці
Крим: Указ Президента України від 31 січня 1996 року № 100/96 // Урядовий
кур’єр. 1996. 3 лютого. С. 4–5.
5
Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон
України від 23 грудня 1998 року № 350-XIV // ВВР України. 1999. № 5–6. Ст. 43.
6
Про структуру та штати Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим: розпорядження Президента України від 11 квітня 1997 року
№ 162/97-рп // Офіційний вісник України. 1997. № 16. С. 21; Про утворення в
апараті Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
відділу з питань міжнаціональних відносин: розпорядження Президента України від 27 березня 1998 року № 68/98-рп. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/68/98-рп/ed19980327 (дата звернення: 25.01.2018); Про Положення про
Раду представників кримськотатарського народу: Указ Президента України від
7 квітня 2000 року № 573/2000 // Офіційний вісник України. 2005. № 15. С. 45.
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кономічної і політичної стабільності
в АРК;
– сприяти Президентові України
у вирішенні кадрових питань в АРК.
Згідно з пунктом «а» ст. 10 Закону
№ 1524-III Постійний представник має
виконувати доручення Президента
України, спрямовані на забезпечення
виконання повноважень Президента України як гаранта державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини
і громадянина. Відповідно до пункту «в» ст. 10 Закону № 1524-III Постійний представник, у тому числі, уповноважений звертатися з поданням
у Верховну Раду та Раду міністрів АРК,
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в АРК
у разі прийняття ними нормативноправових актів, що порушують права і свободи громадян, з вимогою
про усунення цих порушень, про що
інформує Президента України; таке
подання підлягає обов’язковому розгляду у позачерговому порядку; у разі
неналежного реагування на подання
Постійного представника щодо незаконності прийнятих нормативноправових актів Постійний представник
вносить пропозиції про скасування чи
зупинення дії таких актів безпосередньо Президентові України7.
Згідно з нормами ст. 7 Закону
№ 1524-III Представництво отримало
право:
– одержувати від центральних органів виконавчої влади України безкоштовно необхідну інформацію, копії
документів та матеріалів, необхідних
для виконання покладених на Представництво завдань;
– користуватися інформаційними
банками даних Кабінету Міністрів
України, центральних органів виконавчої влади України;
– організовувати і проводити наради та консультації за участю представників правоохоронних органів
і органів державного фінансового
контролю, районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян з метою
підготовки для внесення Президенто7

Про Представництво Президента
України в Автономній Республіці Крим:
Закон України від 2 березня 2000 року
№ 1524-III // ВВР України. 2000. № 21. Ст. 158.
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ві України пропозицій щодо вирішення актуальних соціально-економічних та інших проблем в АРК.
Таким чином, Закон № 1524-III визначив суттєву контролюючу та
координаційну компетенцію Представництва на регіональному рівні. Указом Президента України від 12 жовтня 2005 року № 1433/2005
було затверджено нову структуру Представництва, із включенням
в неї юридичної служби (з 2007 року – служби правового аналізу),
організаційної (з 2007 року – організаційно-контрольної) служби8.
Тобто відповідний координаційний та контролюючий функціонал
був у той період розпорошений між службами Представництва.
Після збройного захоплення державою-агресором Кримського
півострова у лютому 2014 року діяльність Представництва у місті
Сімферополі було вимушено припинено, керівництво Представництва залишило окуповану територію АРК. Світове співтовариство
цивілізованих націй та українська влада не визнали неправомірну
окупацію та злочинну анексію Кримського півострова державоюагресором. Масове та цинічне порушення Росією в Криму норм
міжнародного гуманітарного права та міжнародного права, прав
людини, яке визнано рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, органів Ради Європи, ОБСЄ та Європейського Союзу, поставило перед
українською владою принципово нові завдання щодо захисту прав
людини в АРК9.
Розпорядженням Президента України від 16 травня 2014 року
№ 865/2014-рп, з метою забезпечення відновлення діяльності Представництва в умовах тимчасової окупації території України, Представництво було розміщено у місті Херсоні, територіально наближеному до адміністративного кордону з тимчасово окупованою
територією (ТОТ) України в АРК10. 24 травня 2014 року Указом Президента України № 487/2014 було затверджено структуру Представництва, що мала забезпечити його роботу в умовах тимчасової окупації Криму. Зокрема, у складі органу було запроваджено службу з
питань ТОТ та службу по роботі з громадянами, які переселилися з
ТОТ11. Повноваження Представництва ці акти не змінювали.
Новий етап реалізації правозахисної функції Представництва
настав після ухвалення Указу Президента України від 20 січня
2016 року № 16/2016 (Указ № 16/2016), метою якого було «забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на ТОТ або переселилися з неї та перебувають
на території України»12.
Представництву Указом № 16/2016 належало активізувати у
взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування роботу щодо:
– сприяння додержанню прав і свобод людини та громадянина,
передбачених Конституцією та законами України, міжнародними
договорами, стосовно громадян України, які проживають на ТОТ
або переселилися з неї та перебувають на території України на за8
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9
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конних підставах, зокрема вживати
заходів щодо підтримки і забезпечення політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв’язків
з громадянами України, які проживають на ТОТ;
– здійснення моніторингу додержання прав і законних інтересів громадян України, які переселилися з
ТОТ та перебувають на території України на законних підставах, внесення в
установленому порядку пропозицій
щодо припинення, усунення та запобігання обмеженню та порушенню прав
і законних інтересів таких осіб;
– вивчення соціально-економічних
та політичних процесів на ТОТ, підготовки відповідних аналітичних матеріалів та подання їх на розгляд Президентові України;
– внесення пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань захисту прав та
законних інтересів осіб, які переселилися з ТОТ і перебувають на території
України на законних підставах, з інших
питань компетенції Представництва;
– інформування громадськості
про здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення
додержання конституційних прав і
свобод громадян України, які проживають на ТОТ та які переселилися з
тимчасово окупованої території і перебувають на території України на законних підставах.
Указом № 16/2016 було затверджено нову структуру Представництва
та граничну чисельність працівників у
кількості 28 штатних одиниць, запроваджено службу міжнародних зв’язків Представництва. Цим актом було
визнано за доцільне подовження
тимчасового розміщення Представництва у Херсоні, але із розташуванням його окремих структурних підрозділів у Києві – для забезпечення
оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади,
допоміжними органами і службами,
утвореними при Президентові України. Передбачається розташування
у Києві персоналу служб правового аналізу та міжнародних зв’язків
на чолі із заступником Постійного
представника.
Указом Президента від 17 серпня
2017 року № 221/2017 було передбачено особливі посадові обов’язки
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першого заступника Постійного представника стосовно питань
кримськотатарського народу. Відповідно до нового законодавства
України про державну службу в штаті Представництва було запроваджено посаду Керівника апарату Представництва13. Таким чином,
у 2014–2017 роках на підзаконному рівні було створено передумови
для істотного посилення координаційної та контролюючої функції
Представництва із можливістю її реалізації як на території, що підконтрольна Україні, так і на міжнародному рівні.
Після призначення Указом Президента від 17 серпня 2017 року
№ 220/2017 нового Постійного представника робота Представництва на координаційному та контролюючому напрямах
активізувалася.
Впродовж ІV кварталу 2017 року в межах налагодження постійних робочих зв’язків Постійним представником та його першим
заступником проведено більше 100 зустрічей та нарад, зокрема за
участю міністра закордонних справ, із співробітниками Адміністрації Президента України, народними депутатами України, керівництвом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, керівниками регіональних структурних підрозділів Служби
зовнішньої розвідки, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби (ДПС), Міністерства з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб, Державної міграційної
служби (ДМС), Фонду державного майна, прокуратури, військової
прокуратури, Національної поліції (НП), а також із членами Меджлісу
кримськотатарського народу, Херсонського регіонального меджлісу та з місцевими меджлісами кримських татар, керівництвом
Херсонської обласної, Генічеської, Каланчацької та Чаплинської районних державних адміністрацій (РДА), з головами територіальних
громад, керівництвом вищих навчальних закладів Херсонської області, представниками Світового конгресу українців, правозахисних
організацій, керівництвом НАК «Нафтогаз України»14.
У зазначений період Представництво налагодило постійну
співпрацю з Головним управлінням СБУ в АРК та м. Севастополі,
Управлінням ДМС у Херсонській області та Азово-Чорноморським
регіональним управлінням ДПС України. Спільна робоча діяльність
Представництва та керівництва Головного управління НП в АРК
та м. Севастополі (м. Одеса) і Прокуратури АРК (м. Київ) істотно
ускладнювалася тоді, зокрема, віддаленістю місцезнаходження
вказаних органів від ТОТ України в АРК.
Під час зустрічей та нарад обговорювалися питання: стану
справ із дотриманням прав людини та інтересів держави на ТОТ
України в АРК, прилеглих морських просторах; організації охорони та оборони окремих об’єктів в умовах російської агресії; забезпечення сталого розвитку районів, що межують з ТОТ України
в АРК; протидії деструктивній політиці держави-агресора у цих
районах, екологічному забрудненню та незаконному телерадіомовленню з ТОТ України в АРК; облаштування контрольних
пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на межі з ТОТ України в АРК; врегулювання проблеми переміщення через КПВВ речей громадян,
тварин, трун та урн з прахом; виявлення фактів постачання на
ТОТ України в АРК електроенергії та питної води; перетину КПВВ
громадянами України, документи яких перебувають на стадії
оформлення; надання громадянам України, які проживають в
13
Про внесення змін до Указу Президента України від 20 січня 2016 року
№ 16: Указ Президента України від 17 серпня 2017 року № 221/2017 // Офіційний
вісник України. 2017. № 68. С. 21.
14
Звіт про результати діяльності Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим за IV квартал 2017 року. Херсон: ППУ в АРК, 2018.
45 с.
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ТОТ України в АРК або є внутрішньо
переміщеними особами (ВПО) з АРК,
якісних адміністративних, інформаційних, освітніх, транспортних та
юридичних послуг на материковій
частині України, їх працевлаштування, забезпечення житлом, належного обліку ВПО; отримання міжнародної технічної допомоги на реалізацію
відповідних проектів; задовільного
освоєння місцевою владою раніше
виділеної технічної допомоги, удосконалення у цих сферах норм законодавства, відомчих актів та управлінської практики15.
Розпорядженням Постійного представника у серпні 2017 року було утворено робочу групу з вирішення актуальних питань ТОТ України в АРК з
представників правоохоронних органів та органів виконавчої влади регіонального рівня, які мають компетенцію щодо Херсонської області та АРК.
Упродовж 2017 року цієї групою було
проведено три виїзні засідання під головуванням Постійного представника (Генічеська РДА – КПВВ «Чонгар»,
20 вересня 2017 року; Каланчацька
РДА – КПВВ «Каланчак», 24 жовтня
2017 року; Чаплинська РДА – 20 грудня
2017 року). З-поміж іншого, на підставі інформування Кабінету Міністрів
України про засідання робочої групи,
проведене 24 жовтня 2017 року, надано відповідне доручення Першого
віце-прем’єр-міністра України органам виконавчої влади від 28 грудня
2017 року № 48036/1/1-1716.
З метою отримання необхідних
для аналітичної та інформаційної
роботи відомостей Представництво
у звітному періоді звернулося із відповідними запитами до компетентних органів влади. Таким чином,
щоденно Представництво отримує
матеріали від Азово-Чорноморського управління ДПС України щодо
ситуації на лінії розмежування з ТОТ
України в АРК, щотижнево – матеріали від ДМС України в Херсонській
області та щомісячно – матеріали
від ГУ СБУ в АРК та м. Севастополі,
обласних державних адміністрацій
(їх структурних підрозділів та підпорядкованих місцевих органів виконавчої влади)17.
15

Там само.
Там само.
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РОЗБУДОВА
22 грудня 2017 року в Кримському домі в Києві відбувся круглий
стіл «Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: переоцінка роботи в умовах російської агресії», присвячений 25-ій річниці утворення Представництва. У заході взяли участь
представники центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, народні депутати України, представники Меджлісу кримськотатарського народу, Координатора проектів та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Моніторингової місії ООН з прав
людини, Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, Місії ЄС в
Україні, Офісу Ради Європи в Україні, посольств іноземних держав,
науковці та експерти.
Учасники круглого столу визнали доцільними та невідкладними
ініціативи керівництва Представництва стосовно:
– неприпустимості надалі підміни діяльності органів державної
влади України у формуванні та реалізації політики щодо Криму активністю правозахисних, волонтерських та інших громадських формувань;
– посилення якості аналітичної роботи з питань економічних,
безпекових, соціальних, гуманітарних та інших процесів, що відбуваються в Криму за умов російської окупації, шляхом постійного
отримання Представництвом відповідної інформації від усіх компетентних органів влади, включаючи правоохоронні, її якісного опрацювання та надання Президентові України;
– продовження концентрації у Херсонській області підрозділів
правоохоронних та інших державних органів, що мають компетенцію у сфері реінтеграції та деокупації Криму, протидії російській
агресії на півострові, та координації їх діяльності Представництвом
в межах його повноважень;
– утворення під егідою Представництва робочої групи високого
рівня з представників усіх компетентних центральних органів влади з періодичним опрацюванням актуальних питань реінтеграції та
деокупації Криму, протидії російській агресії на півострові, надання
відповідних пропозицій Президентові України;
– опрацювання Представництвом Плану невідкладних заходів
з протидії російській агресії на тимчасово окупованій території
України в Криму, захисту інтересів держави, громадян України та
українських юридичних осіб в Криму і Стратегії реінтеграції Криму як комплексу заходів, які мають бути вжиті після деокупації
півострова18.
Розміщення відповідних правоохоронних органів у Херсонській області для зручності та оперативного вирішення нагальних проблем жителів ТОТ України в АРК вбачається за доцільне,
оскільки має сприяти зниженню соціальної напруги і запобіганню
дестабілізації політичної ситуації. З огляду на викладене Представництво звернулося до Президента України та міністра внутрішніх
справ України з проханням сприяти розміщенню органів НП в АРК
та м. Севастополі у Херсонській області. У листі від 17 листопада
2017 року Національною поліцією України підтримано пропозиції
Представництва щодо розміщення в місті Херсоні органів ГУ НП в
АРК та м. Севастополі та висловлено прохання сприяти у вирішенні питання виділення відповідних приміщень у місті Херсоні, що
було виконано до кінця минулого року19.

18
Круглий стіл з нагоди 25-ої річниці утворення Представництва. URL:
http://www.ppu.gov.ua/kruglyj-stil-z-nagody-25-rokiv-utvorennya-predstavnytstva/ (дата звернення: 25.01.2018).
19
Звіт про результати діяльності Представництва Президента України в
Автономній Республіці Крим за IV квартал 2017 року. Херсон: ППУ в АРК, 2018.
45 с.

20 листопада 2017 року під головуванням Постійного представника
за участю керівництва ГУ НП в АРК
та м. Севастополі, Херсонської облдержадміністрації,
Регіонального
відділення Фонду держмайна України в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі, ГУ НП в Херсонській
області, Управління СБУ в Херсонській області та ГУ СБУ в АРК та м. Севастополі проведено нараду, на якій
опрацьовано питання розміщення в
місті Херсоні органів ГУ НП в АРК та
м. Севастополі20.
Внаслідок вжитих заходів найближчим часом патрульна поліція ГУ
НП в АРК та м. Севастополі розпочне
здійснювати, в межах повноважень,
власні функції у районах, наближених до адміністративної межі з ТОТ
України в АРК, та проводитиме профілактичні заходи. На першому етапі
передислокації ГУ НП в АРК та м. Севастополі з міста Одеси оперативні
підрозділи розміщуватимуться у місті Херсоні. Підрозділи чисельністю
до 15 осіб патрульної поліції дислокуватимуться у декількох кілометрах
від КПВВ «Каланчак» та «Чонгар»
біля відповідних автошляхів21.
Отже, у 2017 році відбулося перетворення Представництва Президента України в АРК у потужну
складову системи правоохоронної
протидії російській агресії з тимчасово окупованої території в Криму,
спрямоване на реалізацією координаційної та контролюючої функції
цього органу. Подальша взаємодія
Представництва та органів прокуратури, НП, СБУ та ДБР щодо ТОТ України в Криму та її практичні результати
можуть стати підґрунтям для нових
наукових досліджень.

20

Нарада щодо переміщення Головного управління Нацполіції України в АР
Крим та м. Севастополі до Херсонської
області.
URL:
http://www.ppu.gov.ua/
narada-shhodo-peremishhennya-golovnogoupravlinnya-natspolitsiyi-ukrayiny-v-ar-krymta-m-sevastopol-do-hersonskoyi-oblasti/
(дата звернення: 25.01.2018).
21
Звіт про результати діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим за IV квартал 2017 року.
Херсон: ППУ в АРК, 2018. 45 с.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ НАЙМАНСТВО
У НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВИХ АКТАХ ТА
ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОКУРОРАМИ
У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ*

Олег Карпенко
головний науковий співробітник відділу
науково-методичного забезпечення
діяльності військових прокуратур
Науково-дослідного інституту
Національної академії
прокуратури України

Майже чотири роки тривають
збройна агресія Російської Федерації
проти України, окупація нею частини території держави, застосування
противником технологій гібридної
війни та постійні спроби дестабілізації ситуації всередині нашої країни.
Росія, незважаючи на застосовані
санкції, створює та фінансує у східному регіоні України незаконні збройні
* Ця стаття написана на підставі особистого практичного досвіду, набутого у
спілкуванні із затриманими та місцевими
мешканцями полковником юстиції запасу
Олегом Карпенком, який з серпня 2015 року
по жовтень 2016 року проходив військову
службу під час мобілізації на особливий
період на командних посадах у окремій механізованій бригаді та штабі оперативнотактичного угруповання «Донецьк» у зоні
проведення антитерористичної операції в
Донецькій та Луганській областях.
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формування для участі у бойових діях, до чого активно залучає
найманців-бойовиків, насамперед з-поміж громадян Росії, а також Сербії, Словаччини, Чехії, Білорусі, Франції, Італії, Іспанії, Бразилії та деяких інших країн.
Приклади сьогодення свідчать про широкий спектр форм
участі найманців у бойових діях, збройних конфліктах, терористичних актах (зокрема, на сході України, в Сирії, деяких країнах
Африканського континенту). Для того щоб зрозуміти, як слід боротися з цим явищем на міжнародному й національному рівнях,
доцільно визначити особливості його криміналізації.
Відповідно до Конвенції про заборону вербування, використання й навчання найманців від 1989 року злочинними та такими,
що мають піддаватися покаранню, визнаються дії не лише самих
найманців, а й осіб, які здійснюють їх вербування, навчання, фінансування й використання (ст. 2)1. Об’єктивна сторона злочину
може виражатися у вербуванні найманця, його навчанні, фінансуванні або іншому матеріальному забезпеченні, використанні його
в збройному конфлікті чи воєнних діях.
Згідно із законодавством України найманцем вважається особа, яка діє з метою отримання матеріальної винагороди та не є
громадянином держави, що бере участь у збройному конфлікті чи воєнних діях, не проживає постійно на її території, а також
не є особою, направленою для виконання офіційних обов’язків
(ст. 447 Кримінального кодексу України (КК України))2.
Таке визначення поняття «найманець» у національному кримінальному праві відповідає вимогам ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року3 та Конвенції про
заборону вербування, використання, фінансування й навчання
найманців 1989 року. Під вербуванням найманців розуміється
безпосереднє наймання людей для участі в збройному конфлікті або насильницьких діях інших держав, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності4.
Навчання найманців є проведенням із ними спеціальних занять із
питань найбільш ефективного й доцільного застосування та ви1

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням,
фінансуванням і навчанням найманців: міжнародний документ від 4 грудня
1989 року: ратифікована Україною 14 липня 1993 pоку. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_103 (дата звернення: 03.12.2017).
Конвенція нe є чинною, оскільки ратифікована лише сімома державами
замість необхідних двадцяти двох.
2
Кримінальний кодекс України: станом на 31 жовтня 2014 року. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 03.12.2017).
3
Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня
1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів:
міжнародний документ від 8 червня 1977 року. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/995_911 (дата звернення: 03.12.2017).
4
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.
М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Каннон; А.С.К., 2003. 1104 с.
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користання зброї, бойових припасів, пристроїв військової техніки, тактики ведення бою в тих або інших умовах місцевості, часу
доби й року. Фінансуванням найманців вважається забезпечення
їх коштами. Іншим матеріальним забезпеченням найманців слід
вважати їх екіпірування обмундируванням відповідно до сезону,
забезпечення відповідними видами бойової зброї та боєприпасами, а також автотехнікою або іншими засобами пересування
тощо. Під використанням найманця в збройному конфлікті чи воєнних діях розуміється безпосереднє залучення його до бойових
операцій або акцій військового характеру як у районі бойових
дій, так і за його межами5.
У КК України встановлено такі покарання за дії, пов’язані з найманством: 1) вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців із метою використання в збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на
повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових конфліктах чи
діях – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років; 2) участь без дозволу відповідних органів державної влади
в збройних конфліктах інших держав із метою отримання матеріальної винагороди – карається позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років. Розглянутий злочин є закінченим із моменту здійснення особою однієї із зазначених вище дій (ст. 447 КК
України)6.

Що стосується ознак суб’єктивної сторони злочину, найманство здійснюється лише навмисно та за наявності
прямого наміру. Мотиви цього злочину можуть бути корисливі, патріотичні тощо.
Також кваліфікуючими обставинами щодо найманства є вчинення дій, які створюють цей злочин, з використанням свого
службового становища або щодо неповнолітнього.
Використанням службового становища вважається використання державним службовцем або особою, яка обіймає визначену керівну посаду в комерційній організації, своїх службових
повноважень у зазначених законом цілях.
Неповнолітніми, яких вербують, навчають і використовують у
збройному конфлікті або воєнних діях, вважаються фізичні особи, які не досягли до моменту зазначених дій вісімнадцятирічного віку. За відсутності документів, що засвідчують вік особи, призначається судово-медична експертиза для встановлення її віку.
Згідно з Постановою Верховного Суду України (ВСУ) від 27 лютого
2004 року «Про практику застосування судами законодавства в
справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну
й іншу антигромадську діяльність» втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність посягає на основи суспільної моралі у сфері розвитку й виховання молодого покоління,
згубно впливає на молодих людей, створює для них спотворені
орієнтири, прищеплює асоціальні ідеї, аморальні погляди та навички, істотно впливає на рівень злочинності неповнолітніх7.
5

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.
М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Каннон; А.С.К., 2003. 1104 с.
6
Там само.
7
Про практику застосування судами законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про залучення їх у злочинну й іншу антигромадську діяльність: постанова Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 //
Вісник Верховного Суду України. 2004. № 4. URL: http://www.yurinfo.org.ua/
index.php?lang_id=1&menuid (дата звернення: 03.12.2017).

Особливо небезпечними є дії,
спрямовані на втягнення осіб,
які не досягли вісімнадцятирічного віку, у злочинні групи,
спонукання їх до вчинення
тяжких або особливо тяжких злочинів, а також таких,
що поєднані з незаконним
обігом наркотичних засобів
або зброї, із застосуванням
насильства, посягають на статеву свободу та статеву недоторканність особи.
Відповідно до пункту 2 вказаної
постанови ВСУ судам необхідно з’ясовувати, які саме форми й способи
втягнення неповнолітнього у вчинення протиправних дій застосовувалися дорослою особою, характер
фізичного або психічного примусу,
а також наявність факту зловживання цією особою службовою, матеріальною або іншою залежністю від
неї неповнолітнього. З об’єктивної
позиції це є діянням за особистої
участі найманця в бойових акціях та
операціях під час воєнного конфлікту
або воєнних діях. Суб’єктом злочину
може бути найманець, який досяг
шістнадцятирічного віку та володіє
осудністю8.

Отже, найманець – це особа, завербована для участі в
збройному конфлікті на місці,
за кордоном, та/або особа,
яка бере участь у військових,
насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення
територіальної цілісності, без
дозволу відповідних органів
державної влади в збройних
конфліктах інших держав із
метою отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди.
Найманство кваліфікується як
злочинне та кримінальне діяння в багатьох резолюціях і рішеннях ООН.
Насамперед слід назвати резолюцію
Ради Безпеки ООН від 24 листопада
1961 року, яка закликає до прийняття енергійних заходів, включаючи
8

Там само.
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застосування сили, для «негайного арешту, затримки й висилки
всього іноземного військового та напіввійськового персоналу,
що не знаходиться під командуванням ООН, а також найманців»9.
Рішучий осуд держав, які дозволяють вербування найманців на
своїй території та їх утримання, здійснено в резолюціях Ради Безпеки ООН 1967 та 1970 років.
У 1977 році Рада Безпеки ООН у резолюції № 405 поставила
перед державами вимогу не надавати свою територію для вербування найманців, не дозволяти своїм громадянам брати участь
у їх формуванні, вербуванні, навчанні й перекиданні до інших
держав10.
Генеральна Асамблея ООН у 1968 році в резолюції № 2465
(XXIII) остаточно встановила, що практика використання найманців є кримінально караним діянням, а самі найманці оголошуються злочинцями, які перебувають поза законом. Далі в резолюції
наголошено на необхідності прийняття в усіх країнах законів, які
визнаватимуть набір, фінансування й навчання найманців на їхній території кримінально караним злочином та заборонятимуть
своїм громадянам вступати на службу найманцями11. У Декларації
про принципи міжнародного права 1970 року Генеральна Асамблея ООН рекомендує країнам утримуватися від організації або
заохочення організації та утримання іррегулярних сил або збройних банд, у тому числі найманців, для вторгнення на територію
іншої держави12.

Необхідність покарання найманців як міжнародних кримінальних злочинців міститься також в резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Основні принципи правового
режиму комбатантів, які борються проти колоніального й іноземного панування та расистських режимів» від
1973 року.
До поняття «агресія» рішенням Генеральної Асамблеї ООН
віднесено засилання на територію іншої держави «найманців, які
здійснюють застосування збройної сили проти іншої держави»,
з усіма міжнародно-правовими наслідками, що постають13.
1 липня 2002 року набрав чинності розроблений під егідою
ООН Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС),
який визначив, що юрисдикція МКС обмежується найбільш серйозними злочинами, що викликають стурбованість усього міжна9
Резолюція Ради Безпеки ООН від 24 листопада 1961 року, S/RES/169(1961).
URL: http://www.un.org/russian/documen/ scresol/1961 (дата звернення:
03.12.2017).
10
Резолюція Ради Безпеки ООН від 14 квітня 1977 року, S/RES/405(1977).
URL: http://www.un.org/russian/documen/ scresol/1977 (дата звернення:
03.12.2017).
11
Декларація про надання незалежності колоніальним державам та
народам: прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня
1968 року, А/RES/2465(ХХII). URL: http://daccessods.un.org/TMP/3090385.html
(дата звернення: 03.12.2017).
12
Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй: прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН
від 24 жовтня 1970 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_569
(дата звернення: 03.12.2017).
13
Основные принципы правового режима комбатантов, которые борются против колониального и иностранного господства и расистских режимов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1973 года,
А/RES/3103(XXVIII). URL: http://daccessdds.un.org/doc/resolution/gen/nr0/
284/77/img/nr028477 (дата звернення: 03.12.2017).
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родного співтовариства. Відповідно
до ст. 5 Римського статуту МКС має
юрисдикцію щодо таких злочинів:
геноцид; злочини проти людяності;
воєнні злочини; злочин агресії14.

Римський статут Міжнародного кримінального суду
містить розширений перелік
найбільш серйозних злочинів, що вселяють тривогу
міжнародній спільноті, проте документ не відносить до
жодного з видів цих злочинів
найманство.
Так, у ст. 8 Римського статуту МКС
передбачено список воєнних злочинів, проте найманство як вид серйозних порушень міжнародного гуманітарного права у нього не включено.
Водночас кримінальний характер найманства підтверджується
рішеннями регіональних міжнародних організацій. До них належать:
резолюція VII надзвичайної сесії
Ради міністрів Організації африканської єдності (м. Лагос, 1970 рік),
резолюція про найманців, прийнята
в 1967 році Асамблеєю Організації
африканської єдності, Декларація
Організації африканської єдності про
найманців в Африці (м. Аддис-Абеба,
1971 рік) тощо.
Суть поняття «найманець» уперше
було розкрито в ст. 47 Додаткового
протоколу I від 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв
міжнародних збройних конфліктів. Відповідно до цього документа
найманцем є особа, яка: спеціально завербована на місці військових
дій або поза їх межами, щоб брати
участь у збройному конфлікті; фактично бере участь у військових діях,
керуючись переважно бажанням
отримати особисту вигоду у вигляді
обіцяної матеріальної винагороди,
що істотно перевищує винагороду
комбатанта такого ж рангу й функцій, який входить до особового складу збройних сил цієї сторони; не є ні
громадянином сторони, що знаходиться в конфлікті, ні особою, яка постійно мешкає на території, контро14
Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року //
Міжнародне право. 1998. № 3. С. 208–275.
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льованій стороною, що знаходиться
в конфлікті; не входить до особового складу збройних сил сторони, що
знаходиться в конфлікті; не послана
державою, що не є воюючою стороною, для виконання офіційних
обов’язків як особа, яка входить до
складу її збройних сил15.
Питання криміналізації таких
дій, як найманство, визначаються в
ст.ст. 2–5 Міжнародної конвенції про
боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням
найманців. Так, злочинними є дії будьякої особи, яка вербує, використовує, фінансує або навчає найманців
(ст. 2). Крім того, встановлюється
відповідальність найманця, який безпосередньо бере участь у військових
або спільних насильницьких діях залежно від обставин (ст. 3)16.
Тим самим визнано, що найманство носить комплексний характер
і містить у собі різнорідні альтернативні дії.

У Міжнародній конвенції про
боротьбу з вербуванням,
використанням, фінансуванням і навчанням найманців
йдеться про злочинність не
лише самих найманських
діянь – до цих дій прирівнюється також спроба їх здійснення та співучасть у всіх указаних діях (ст. 4). Фактично
це означає розширення кола
осіб, які відповідно до норм
міжнародного права можуть бути визнані винними в
найманстві.
У зв’язку із цим варто розглянути
деякі питання, що стосуються неза15

Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року,
що стосується захисту жертв міжнародних
збройних конфліктів: міжнародний документ від 8 червня 1977 року. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_911
(дата звернення: 03.12.2017).
16
Міжнародна конвенція про боротьбу
з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців: міжнародний документ від 4 грудня 1989 року: ратифікована Україною 14 липня 1993 pоку.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=995_103 (дата звернення:
03.12.2017).

кінченого злочину та співучасті в міжнародному кримінальному
праві, які мають значення для пояснення цього положення Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням,
фінансуванням і навчанням найманців. Міжнародне й національне
кримінальне право допускають, що особа несе відповідальність
не лише за фактом закінченого злочину, а й у випадках, коли задуманий і реалізований злочин не було доведено до кінця через
причини, що не залежать від неї.
В українському кримінальному праві вчинення особою будьяких підготовчих дій для здійснення злочину до початку виконання його з об’єктивної позиції розцінюється як готування до злочину (ст. 4 КК України). Якщо бажаного результату (виконання
діяння повністю або настання бажаних наслідків) не досягнуто з
причин, що не залежать від особи, мова повинна йти про замах.
Відповідно до ст. 447 КК України злочинними є такі діяння:
вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання
найманців із метою використання в збройних конфліктах інших
держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у військових конфліктах або діях. Найманцем визнається особа, яка бере участь без дозволу відповідних
органів державної влади в збройних конфліктах інших держав із
метою отримання матеріальної винагороди17. Тобто ознаки, які
наводяться щодо злочинів і поняття найманця, сформульовано
в КК України у суворій відповідності до названих міжнародноправових актів.
Разом з тим у літературі, присвяченій кримінально-правовому
аналізу найманства, зустрічаються протилежні висновки. Наприклад, у Додатковому протоколі I зазначено: «Найманець не має
права комбатанта, а є воєнним злочинцем і підлягає покаранню».
Натомість у документах, які регламентують питання найманства,
зокрема: у Додатковому протоколі I від 1977 року до Женевських
конвенцій (ст. 47)18, Міжнародній конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року, проекті Кодексу злочинів проти миру й безпеки
людства 1996 року19 тощо, найманець не визнається воєнним
злочинцем.
У міжнародно-правових актах, що містять переліки воєнних
злочинів – Женевській конвенції про поліпшення участі поранених
і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 року (ст. 50)20, Женевській конвенції про долю поранених, хворих та осіб, які потерпіли аварію корабля, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 року (ст. 51)21, Женевській конвенції про поводження з
17
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.
М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Каннон; А.С.К., 2003. 1104 с.
18
Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня
1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів:
міжнародний документ від 8 червня 1977 року. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/995_911 (дата звернення: 03.12.2017).
19
Проект Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства // Україна в
міжнародно-правових відносинах. Кн. 2: Правова охорона культурних цінностей / відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.І. Акуленко. Київ: Юрінком Інтер,
1997. 863 с.
20
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих
арміях: міжнародний документ від 12 серпня 1949 року. URL: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/114а/03 (дата звернення: 03.12.2017).
21
Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб,
які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі: міжнародний
документ від 12 серпня 1949 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 03.12.2017).
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військовополоненими від 12 серпня 1949 року (ст. 130)22, Женевській конвенції про захист цивільного населення під час війни від
12 серпня 1949 року (ст. 147)23, Додатковому протоколі I від 8 червня 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року
(ст.ст. 11, 85) – найманство також не згадується.
Існуванням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців підтверджується факт визначення такого злочину як конвенційного.
Стосовно думки про віднесення найманства до воєнних злочинів,
така кваліфікація також можлива.

Найманство не визначається воєнним злочином у Міжнародній конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців та не
належить до переліку воєнних злочинів відповідно до
Римського статуту МКС. Однак з огляду на наслідки найманства вважаємо за необхідне кваліфікувати такі дії
саме як воєнний злочин із притягненням до відповідальності з урахуванням ознак воєнного злочину.
Слід звернути увагу на більш широке трактування складу цього злочину згідно з нормою КК України: до використання найманців віднесено участь осіб у «насильницьких діях, спрямованих на
повалення державної влади або порушення територіальної цілісності інших держав», а також «участь без дозволу відповідних
органів державної влади в збройних конфліктах інших держав із
метою одержання матеріальної винагороди» (ст. 447 КК України).
Крім того, потрібно зважати на те, хто згідно з законодавством визначається найманцем. У вузькому значенні – це особа,
яка діє з метою отримання матеріальної винагороди та не є громадянином держави, що бере участь у збройному конфлікті або
воєнних операціях, не проживає постійно на її території, а також
не є особою, посланою для виконання офіційних обов’язків.
Аналізуючи норми Міжнародної конвенції про боротьбу з
вербуванням, використанням, фінансуванням та навчанням
найманців, неможливо оминути таку проблему, як відсутність
чіткого врегулювання питання про те, який судовий орган буде
здійснювати розгляд конкретної справи щодо найманства.
Можливі декілька варіантів вирішення цього питання. Згідно з
нормами зазначеної конвенції залучення до відповідальності
найманців здійснюється національними судами відповідно до
юрисдикції тієї держави, на території якої вчинено злочин, або
держави, у якій під час оперативно-розшукових заходів було
виявлено злочинця. Також можливим є створення спеціального військового трибуналу для суду над найманцями, які вчинили злочин на території декількох держав. З огляду на високий
ступінь суспільної небезпеки злочинних діянь, пов’язаних із
найманством, судовий розгляд можна було б здійснювати Міжнародним кримінальним судом ООН. Проте у закріпленому в
Римському статуті МКС ООН переліку злочинів, щодо яких суд

наділяється юрисдикцією, найманство як протиправне діяння не зазначено (ст.ст. 5–8)24.

Отже, кримінальне переслідування й покарання найманців можуть здійснюватися в
двох формах: відповідно до
законів держави, на території якої найманці вчинили
злочинні діяння, або створенням спеціальних військових
трибуналів або інших судів
під час вчинення злочинів на
території декількох держав.
Відомим прецедентом міжнародної боротьби з найманством став судовий процес над 13 найманцями в
Анголі. Він проходив у місті Луанді в
1976 році. Винних було засуджено до
суворих заходів кримінального покарання, навіть до страти. На цьому
процесі було засуджено також практику використання найманців в агресивних війнах проти волелюбних народів. Однак сьогодні такі приклади
притягнення до відповідальності найманців відсутні.
З урахуванням нинішньої ситуації в нашій державі перед органами
прокуратури, у тому числі військової, постало особливе завдання
(виконання функції) щодо: фіксації фактів збройної агресії Росії на
сході України, збору доказів про
вчинення військових злочинів незаконними збройними формуваннями в окремих районах Донецької
та Луганської областей України та
їх представлення у Міжнародному кримінальному суді (м. Гаага) у
справі «Україна проти Росії», а також неухильного дотримання у
військових частинах Збройних Сил
України та інших військових формуваннях норм міжнародного кримінального права про невідворотність покарання за найманство та
інші злочини.

22

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими: міжнародний документ від 12 серпня 1949 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/114а/03 (дата звернення: 03.12.2017).
23
Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни:
міжнародний документ від 12 серпня 1949 року. URL: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/114а/03 (дата звернення: 03.12.2017).
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Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року //
Міжнародне право. 1998. № 3. С. 208–275.
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ЗА ПОЗОВАМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОВЕРНУТО
ЗЕМЕЛЬ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 33 ГА
Протягом 2017 року управлінням представництва інтересів
громадянина або держави в суді Прокуратури Закарпатської області постійно вивчалась ефективність застосування прокурорами представницьких повноважень щодо захисту в суді інтересів
держави у сфері земельних правовідносин.
Відомості про наявність підстав для застосування представницьких повноважень органи прокуратури області отримують
через системне опрацювання статистичної інформації, яка характеризує стан законності у сфері земельних правовідносин. Прокурори вивчають законність актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, здійснюють моніторинг Єдиного реєстру
судових рішень, Публічної кадастрової карти, інших електронних
інформаційних баз даних, які містяться у вільному доступі.

Джерелами отримання інформації для звернення до суду
та доказів на обґрунтування позовних вимог слугують
результати опрацювання отриманої прокурорами інформації, звернення фізичних та юридичних осіб, публікації у
засобах масової інформації та мережі Інтернет, матеріали кримінальних проваджень, справ про адміністративні
та корупційні правопорушення, матеріали, акти перевірок органів державного нагляду (контролю), картографічні матеріали, відомості та документи, отримані у відповідь на запит органів прокуратури області у порядку
ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», тощо.
Прокурори продемонстрували ефективність такої роботи.
Водночас те саме не можна сказати про діяльність органів державного нагляду (контролю) з питань дотримання вимог земельного законодавства, органів місцевого самоврядування,
якими допускаються тривале залишення без реагування виявлених порушень земельного законодавства, непоодинокі випадки
порушення законодавства безпосередньо ними, позбавлення
прокурора можливості, використовуючи повноваження, надані
Законом України «Про прокуратуру», ініціювати проведення перевірки, експертизи, залучати спеціаліста тощо.
Чинна система органів державної влади та контролю, місцевого самоврядування, яка покликана попередити та не допустити
розбазарювання земельних ресурсів, не є злагодженою та ефективною.

Упродовж 2017 року до прокуратури Закарпатської області з ініціативи уповноважених органів контролю (Державна екологічна інспекція у Закарпатській області та
Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській
області) не надійшло жодного матеріалу про порушення
вимог земельного законодавства.
Отже, в умовах недієвості механізмів державного контролю
саме позов прокурора є належним засобом поновлення порушених законних інтересів держави.

Андрій Новіков
заступник прокурора
Закарпатської області

Загалом з питань земельних відносин органами прокуратури області за період 2017 року подано до
суду 70 позовних заяв, предметом
оскарження у яких стали дії, рішення
чи правочини щодо земель площею
3642,0696 га вартістю 1 111 327 тис.
гривень.
Із зазначеної кількості: 42 позови на суму 20 180 тис. грн щодо земельних ділянок площею 28,6495 га
пред’явлено у порядку цивільного
судочинства, 19 на суму 760 645 тис.
грн щодо 2007,8565 га земель – у порядку господарського судочинства
та 9 на суму 329 353 тис. грн щодо
1605,5636 га земель – у порядку
адміністративного судочинства.
У пред’явлених прокурорами позовах порушення вимог земельного
законодавства виявлені при володінні, користуванні та розпоряджанні
земельними ділянками різного цільового призначення.
Зокрема, у 33 випадках вжито заходів представницького характеру
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на захист інтересів держави з питань
розпоряджання земельними ділянками житлової та громадської забудови загальною площею 11,4323 га
вартістю 132 631 тис. грн, у 17 – щодо
земель лісогосподарського призначення площею 1608,0447 га вартістю 257 510 тис. грн, у 11 – стосовно
земельних ділянок промисловості, транспорту та зв’язку площею
320,2855 га вартістю 288 437 тис. грн
та в 9 – за фактами порушень, пов’язаних із використанням земель
сільськогосподарського
призначення площею 1702,3071 га вартістю
431 210 тис. гривень.
Серед позовних вимог згідно з
пред’явленими у 2017 році органами
прокуратури області позовами з питань земельних відносин були такі, як:
– про визнання недійсними і скасування рішень органів місцевого
самоврядування, виконавчої влади
та Держгеокадастру щодо надання земельних ділянок у приватну
власність, витребування земельних
ділянок із чужого незаконного володіння – 25 позовів щодо земельних
ділянок площею 7,6836 га вартістю
13 473 тис. гривень;
– про стягнення заборгованості
за договором оренди земельної ділянки, розірвання договору оренди
земельної ділянки у зв’язку з істотним порушенням умов договору –
18 позовів щодо земельних ділянок площею 268,8527 га вартістю
123 770 тис. гривень;
– про скасування рішень щодо надання земельних ділянок у приватну
власність, рішень про державну реєстрацію прав на земельні ділянки,
скасування
правовстановлюючих
документів на землю (державних
актів, свідоцтв) – 15 позовів щодо земельних ділянок площею 238,8913 га
вартістю 267964 тис. гривень;
– про припинення права постійного користування земельною ділянкою – 5 позовів щодо земельних
ділянок площею 1511,853 га вартістю
453 349 тис. гривень;
– про скасування рішень органів
місцевого самоврядування щодо
надання дозволу на розробку проекту землеустрою – 4 позови щодо
земельних ділянок площею 0,48 га
вартістю 309 тис. гривень;
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– про стягнення шкоди, заподіяної використанням земельної
ділянки без правовстановлюючих документів, – 2 позови щодо
земельних ділянок площею 13,309 га вартістю 1565 тис. гривень;
– про зобов’язання вчинити певні дії (виготовити державний
акт) – 1 позов щодо земельної ділянки площею 1601 га вартістю
249 756 тис. гривень.
Наприклад, упродовж 2017 року прокуратурою області
пред’явлено до суду 11 позовів в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Берегівської районної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру в Закарпатській
області, низки фізичних та юридичних осіб про визнання недійсними розпоряджень, наказів та витребування земельних ділянок
лісогосподарського призначення площею 0,77 га вартістю понад
837 тис. грн із чужого незаконного володіння.

У ході реалізації представницьких повноважень на захист
інтересів держави поза межами кримінального судочинства особливу увагу прокурорами приділено виявленню
фактів незаконних оборудок із землями державної та
комунальної власності.
Так, судами упродовж 2017 року задоволено, у тому числі
добровільно відшкодовано за закритими справами, 41 позов
прокурора з питань земельних відносин на загальну суму майже
638 млн грн, де предметом спору є незаконно надані землі площею 16804 гектари.
Зазначені позови прокурорів судами розглядалися в порядку
цивільного судочинства – 24 справи, господарського – 9 справ та
адміністративного – 8 справ.

Проблемним в області явищем є розпоряджання землями оборони, а саме – прикордонної смуги вздовж лінії
Державного кордону України.
Зокрема, прокурорами встановлено факти надання службовими особами Держгеокадастру таких земельних ділянок у приватну власність та користування. Таке стало можливим унаслідок
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тривалої бездіяльності службових осіб органів охорони державного кодону та відсутності правовстановлюючих документів на
тисячі гектарів земель прикордонної смуги.
З огляду на системну бездіяльність Чопського та Мукачівського прикордонного загонів щодо належного оформлення
права користування земельними ділянками прикордонної смуги прокуратурою області подано 2 позовні заяви до Закарпатського окружного адміністративного суду з вимогами до цих
правоохоронних структур вжиття заходів відповідно до вимог
законодавства для оформлення земель прикордонної смуги як
об’єкта речового права загальною площею 16,7 га вартістю понад
464 млн грн з метою їх формування як об’єкта цивільних прав.
Зараз указані справи прийнято до провадження Верховним
Судом.

Важливим та актуальним для нашого краю є збереження
природного стану земель рекреації.
Так, з метою недопущення забудови зелених зон загального
користування та знищення зелених насаджень в місті Ужгороді
прокуратурою області в судовому порядку оскаржено рішення
Ужгородської міської ради від 20 березня 2016 року за № 119 «Про
затвердження містобудівної документації», яка, в тому числі, передбачала зміну їх цільового призначення усупереч встановленому мораторію щодо захисту земель рекреації. Вказаний позов
судом першої інстанції задоволено та таке рішення підтверджено
апеляційною інстанцією.
З вимогою повернення незаконно наданих у власність земель
лісогосподарського призначення судами області розглянуто та
задоволено 15 позовів прокурорів на суму майже 1 млн грн загальною площею понад 8,852 гектара.

Значний інтерес територіальних громад населених пунктів викликає питання дотримання законності при розпоряджанні землями громадської забудови.
За результатами прокурорського реагування судами
задоволено та закрито у зв’язку з добровільним виконан-

ням вимог 16 позовів, тим самим
відновлено порушене право громади на землі громадської забудови площею 34,1681 га вартістю
96 977 тис. гривень.
З питань використання земель
водного фонду задоволено один позов на площу 37,7 гектара.
Щодо земель сільськогосподарського призначення задоволено
один позов на суму 464 тис. грн та
повернуто земель площею 0,75 гектара.
Стосовно земель промисловості та комерції судами розглянуто та
задоволено 5 позовів прокурорів
щодо їх повернення, сума позовних
вимог – 66 898 тис. грн., площа земель – 23,6757 гектара.
Предметом судового розгляду в
справах аналізованих категорій були
такі позовні вимоги прокурорів:
– внесення змін до договору
оренди землі – 3 позови;
– скасування рішень (наказів) про
відведення земель, визнання недійсними державних актів та витребування земельних ділянок – 18 позовів на суму 12 543 тис. грн загальною
площею 9,3811 гектара;
– скасування рішень, визнання
недійсними чи розірвання договорів
оренди земельних ділянок – 5 позовів на суму 29 588 тис. грн площею
4,531 гектара;
– припинення права постійного
користування земельними ділянками – 3 позови щодо земель площею 23,6215 га вартістю 51 399 тис.
гривень;
– скасування рішень суб’єкта
владних повноважень, в тому числі
про надання дозволу на виготовлення документів землеустрою щодо
відведення землі – 6 позовів на суму
78 767 тис. грн площею 3,9958 гектара;
– визнання протиправними дій
суб’єкта владних повноважень та зобов’язання вчинити дії – 2 позови на
суму 464 млн грн щодо земель площею 16,7 гектара;
– стягнення заборгованості за
оренду землі чи фактичне користування – 4 позови на суму 363 тис. гривень.
У 2017 році за позовами органів
прокуратури Закарпатської області
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підлягало виконанню 22 рішення з питань земельних відносин на
загальну суму 979 тис. грн, реально виконано 12 судових рішень
цієї категорії на загальну суму 82 586 тис. гривень.
У минулому році за позовами органів прокуратури області повернуто земель загальною площею 33 га (землі промисловості)
та 0,05 га земель лісогосподарського призначення.
Наприклад, рішенням Господарського суду Закарпатської
області від 3 травня 2017 року, залишеним без змін постановою
Львівського апеляційного господарського суду від 9 серпня
2017 року, задоволено позовні вимоги Ужгородської місцевої
прокуратури в інтересах держави в особі Ужгородської міської
ради, департаменту міського господарства до товариства з обмеженою діяльністю «Будінвест-Груп» про припинення договору
оренди землі площею понад 2 га вартістю 25,8 млн гривень.
На виконання вказаного рішення суду актом прийняття-передачі від 26 вересня 2017 року зазначену земельну ділянку
повернуто до земель Ужгородської міської ради, а 1 листопада
2017 року державним реєстратором внесено відповідні відо-

мості у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме
майно.
Крім того, згідно з рішенням
суду від 21 серпня 2017 року витребувано на користь держави в особі
Кабінету Міністрів України земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 0,05 га вартістю
54 тис. грн, розташовану поблизу
курорту Косино, з чужого незаконного володіння шляхом скасування
державним реєстратором 7 грудня
2017 року права власності за громадянином та реєстрації цього ж дня
за Кабінетом Міністрів України вказаної земельної ділянки.

НОВІ ВИДАННЯ

Шум О.В. Англійська мова в діалогах (з граматичним коментарем). Базовий рівень: посібник / О.В. Шум. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. – 238 с.
ISBN 978-617-7500-34-5
Посібник підготовлено для осіб, які володіють
англійською мовою початкового і середнього
рівнів. Мета розробки – підготувати їх до вільного спілкування у побутовій та діловій сферах.
Практичний курс уміщує необхідний обсяг лексики, граматичні коментарі, діалоги й завдання з
аудіювання.
Навчальне видання складається із 10 комплексних уроків, у кожному з яких представлено
тематичний глосарій із мовними кліше, типові
діалоги, лексичні та граматичні вправи. До посібника додаються завдання до аудіодіалогів. Курс
орієнтований на розвиток комунікативних навичок і передбачає інтегративний спосіб навчання
іноземної мови. Матеріали видання можуть бути
використані як для роботи у групах, так і для самостійного опанування базовими елементами
розмовної та ділової англійської мови.
Детальніше зі змістом видання можна ознайомитися за посиланням: http://napu.com.ua/book/
angliska_mova_v_dialogah.pdf
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НА ПРИКАРПАТТІ ПРОКУРАТУРА ПЕРЕДАЛА
ДО СУДУ СПРАВУ СТОСОВНО ГРУПИ,
ЯКА ЗАЙМАЛАСЬ ФІКТИВНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ
ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ЗЛОЧИННО ЗДОБУТИХ ДОХОДІВ
Вказані особи використовували
Прокуратура Івано-Франківської області передала до суду
справу щодо організованої групи, яка створила та придбала кіль- реквізити протиправно створених
ка фіктивних товариств з метою прикриття незаконної діяльності, та придбаних суб’єктів підприємнищо заподіяло велику матеріальну шкоду державі шляхом мінімі- цтва, надавали незаконні послуги
зації податкових зобов’язань іншими підприємствами у розмірі реальним суб’єктам господарювання шляхом оформлення документів
774 тис. гривень.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного про безтоварні (неіснуючі) госпоуправління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській дарські операції, отримуючи за такі
області торік завершено досудове слідство та скеровано до суду послуги грошову винагороду.
Крім цього, організатор та співвиобвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які в складі організованої групи вчинили низку злочинів у сфері господарської діяль- конавець цих злочинів протягом
ності, пов’язаних із фіктивним підприємництвом та легалізацією зазначеного періоду легалізували
4,8 млн грн шляхом учинення фінанзлочинно здобутих доходів.
Виявлення і документування таких злочинів стало можливим сових операцій з отриманими внасліунаслідок моніторингу та аналізу ризикових господарських опе- док фіктивного підприємництва кошрацій із використанням автоматизованих інформаційних систем тами, перераховуючи їх на рахунки
податкового органу, а також вчасним проведенням комплексу незаконно створених та реальних
негласних слідчих (розшукових) дій.
суб’єктів господарювання з наступТак, під час здійснення досудового розслідування за фак- ним переведенням безготівкових котом ухилення від сплати податків у великих розмірах одним із штів у готівку.
підприємств області слідчими та процесуальними керівниками
Завдяки вжитим органом досудобуло звернуто увагу на нетиповість господарських операцій, що вого розслідування та прокурорами
обумовлювалася придбанням і реалізацією різнойменних товарів заходам, передбаченим у КПК Украта неможливістю в окремих випадках здійснення підприємниць- їни, підприємствами, які скористаликої діяльності.
ся незаконними послугами організоОдночасно з цим було встановлено пряму причетність керів- ваної групи, добровільно повернуто
ника зазначеного підприємства до незаконної діяльності інших до бюджету 390 тис. гривень.
суб’єктів господарювання, до яких він не мав жодного стосунку.
Крім цього, вже після направленТакі протиправні дії, що являли собою виключно імітацію ня провадження до суду за тісної
господарської діяльності, здійснювалися у співучасті з іншими взаємодії прокуратури області та ГУ
особами.
ДФС в області в судовому порядку
Здобуто беззаперечні докази причетності осіб до фіктивного доведено законність дій податкопідприємництва, підроблення документів, легалізації за рахунок вого органу при нарахуванні податнезаконно створених і придбаних підприємств коштів і внаслідок кових зобов’язань підприємствамцього надання податкової вигоди реально діючим підприємствам. вигодонабувачам на майже 400 тис.
Вчасно проведено санкціоновані обшуки, які не дали можливості грн, 300 тис. грн із яких на цей час
приховати сліди вчинених злочинів та забезпечили фіксацію про- добровільно сплачено (решта суми
типравної діяльності групи (виявлено «чорну бухгалтерію» фік- стягується в примусовому порядку).
тивних підприємств, їх печатки, незаконно здобуті кошти тощо).
За наслідками досудового розЗібрані, перевірені та оцінені досудовим слідством докази слідування 31 березня 2017 року до
дали підстави для повідомлення особам про підозру за ст.ст. 205, суду направлено обвинувальний акт
209, 358 КК України та обрання щодо них запобіжних заходів у щодо чотирьох осіб, які обґрунтовавигляді застави і тримання під вартою.
но обвинувачуються у вчиненні криТаким чином, досудовим розслідуванням було встановлено, мінальних правопорушень, передбащо упродовж жовтня 2015 року – квітня 2016 року організована чених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 28,
група створила та придбала кілька фіктивних товариств з метою ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358,
прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шко- ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209
ду державі у розмірі 774 тис. грн у вигляді мінімізації податкових КК України.
зобов’язань іншими підприємствами.
Судовий розгляд наразі триває.
Прес-служба Прокуратури Івано-Франківської області
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НА БУКОВИНІ ЗАВДЯКИ ПРОКУРАТУРІ
З НЕЗАКОННОГО КОРИСТУВАННЯ РЕАЛЬНО
ПОВЕРНУТО 2652 ГА ЗЕМЛІ
Чернівецька місцева прокуратура забезпечила реальне виконання
рішення Господарського суду Чернівецької області щодо повернення із
незаконного користування 2652 га
землі вартістю понад 30 млн гривень.
Як було встановлено, постановою Президії Національної академії
аграрних наук України (НААН) від
30 червня 1999 року створено окрему юридичну особу – державне підприємство «Дослідне господарство
„Центральне” Буковинської державної сільськогосподарської дослідної
станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН
України» («Дослідне господарство
„Центральне”») та передано йому в
користування земельні ділянки площею 2652 гектари.

Надалі постановою Президії НААН України від 25 грудня
2013 року постанову від 30 червня 1999 року в частині передачі
землі скасовано і зобов’язано керівника Буковинської державної
сільськогосподарської дослідної станції НААН України здійснити
приймання-передачу вказаних земельних ділянок.
Однак ДП «Дослідне господарство „Центральне”» всупереч
вимогам земельного законодавства та постанові Президії НААН
України від 25 грудня 2013 року земельні ділянки не повернуло та
продовжувало незаконно використовувати їх.
Реагуючи на виявлені порушення, керівник місцевої прокуратури через суд зобов’язав ДП «Дослідне господарство
„Центральне”» звільнити та повернути Буковинській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН України 2652 га землі.
Наразі рішення суду виконано, землі за актом прийманняпередачі передано належному землекористувачу.
Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури
Чернівецької області

НА ЗАКАРПАТТІ КОЛИШНЬОГО КЕРІВНИКА ДПІ
В ІРШАВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗА ХАБАРНИЦТВО
ЗАСУДЖЕНО ДО 5 РОКІВ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Вироком Виноградівського районного суду від 31 жовтня 2017 року
колишнього керівника Державної
податкової інспекції в Іршавському
районі визнано винною у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням
права обіймати посади чи займатись діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих
функцій, строком на 3 роки та конфіскацією майна.
Упродовж останніх трьох років
на підставі наданих прокурором доказів суд уперше виніс реальний вирок – за одержання хабара засудив
посадовця до 5 років позбавлення
волі. Щоправда, вирок ще не набрав
законної сили.
Чиновниці було висунуто обґрунтоване обвинувачення в тому, що
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вона, працюючи на посаді начальника Державної податкової інспекції в Іршавському районі Головного управління Міндоходів у
Закарпатській області, будучи службовою особою, яка відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» займає відповідальне становище, у спеціальному званні радника податкової та
митної справи І рангу та будучи державним службовцем 9 рангу,
а також уповноваженою давати обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками ДПІ доручення, яка у разі
виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими у межах
своїх повноважень повинна вживати заходи щодо припинення
такого правопорушення, сама вчинила умисний, корупційний
злочин у сфері службової діяльності, а саме – одержання від потерпілого неправомірної вигоди в розмірі 21 000 гривень.
Зазначені кошти службова особа отримала за сприяння, з використанням службового становища, у безперешкодному відшкодуванні одному з товариств сум податку на додану вартість
та надалі безперешкодне відшкодування такого податку.

Інформацію підготовлено
прес-службою Прокуратури
Закарпатської області

СЬОГОДЕННЯ

ПРОКУРАТУРА МИКОЛАЇВЩИНИ: НЕЦІЛЬОВЕ
ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
УГІДЬ ПІДСТАВА ДЛЯ ПРИМУСОВОГО
ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Миколаївська область володіє значним аграрним потенціалом. Землі сільськогосподарського призначення займають тут
2054,4 тис. га, або 83,6% земельного фонду області. Земля у сільському господарстві є головним засобом виробництва, її законне
використання значною мірою забезпечує ефективність господарської діяльності та фінансове благополуччя територіальних громад і держави в цілому.
Останнім часом трапляються непоодинокі випадки розорювання земель, наданих для сінокосіння та випасання худоби, використання їх під посіви сільськогосподарських культур (соняшнику, проса тощо). Тобто пасовища фактично використовуються
як рілля для ведення товарного сільського господарства, що відповідно до ст.ст. 20, 34, 96 Земельного кодексу України є нецільовим використанням земель.
Такі незаконні дії землекористувачів призводять до погіршення якості ґрунтів, виснаження земель та до значних втрат бюджетів, оскільки орендна плата за землі, призначені для сінокосіння та
випасання худоби, в 4–5 разів менша, ніж ріллю.
Обґрунтованість позовних вимог органів прокуратури щодо
розірвання договорів оренди земель, умови яких порушуються,
підтверджена судами.
Загалом органами прокуратури області впродовж 2017 року
пред’явлено позови щодо розірвання договорів оренди внаслідок нецільового використання сільськогосподарських земель та
порушення інших істотних умов, повернення ділянок загальною
площею 1192 га вартістю 22,7 млн грн. Судами вже розглянуто та
задоволено чотири позови щодо земель площею 205 га вартістю
2,3 млн грн, у тому числі заявлених у 2016 році.
Наразі у розпорядження держави повернуто земельні ділянки загальною площею 65 га вартістю 213 тис. гривень.
Наприклад, рішенням Господарського суду Миколаївської
області від 25 січня 2017 року, залишеним без змін постановою
Одеського апеляційного господарського суду від 1 листопада
2017 року, задоволено позов Баштанської місцевої прокуратури,

розірвано договір оренди та зобов’язано фізичну особу – підприємця повернути земельну ділянку площею
37 га вартістю 148 тис. грн, на якій
усупереч умовам договору вирощувався соняшник.
Аналогічним рішенням Врадіївського районного суду від 29 червня
2017 року, залишеним у силі ухвалою
Апеляційного суду Миколаївської області від 22 серпня 2017 року, задоволено позов Первомайської місцевої
прокуратури до громадянина про
розірвання договору оренди землі
загальною площею 27,5 га вартістю
65 тис. гривень.
Переконані, що така робота прокурорів належним чином буде оцінена громадськістю. Наголошуємо, що
це є спільна справа усіх органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій
та небайдужих громадян щодо припинення незаконного використання
земель, усунення порушень законодавства та захисту інтересів громади
Миколаївщини.
Інформацію підготовлено
відділом представництва
інтересів громадянина або держави
в суді та при виконанні
судових рішень
Прокуратури Миколаївської
області

Дані про вжиті
упродовж 2017 року
заходи до повернення
сільськогосподарських
земель,
які використовуються
не за цільовим
призначенням
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Вихованці трьох дитячих закладів, якими опікується колектив
столичної прокуратури, навзаєм привітали прокурорів
із новорічними святами
Колектив Прокуратури міста Києва не залишається осторонь соціальних проблем дитячих закладів, що розташовані на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Так, у невеличкому прифронтовому містечку
Гірському Луганської області за кілька кілометрів
від лінії розмежування розміщується Гірська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат,
в якій навчаються 106 школярів, які мають проблеми зі здоров’ям.

У Миколаївській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернаті № 7, що розташована біля міста
Слов’янська у Донецькій області, проживають, навчаються і виховуються діти-сироти та діти, які
лишилися батьківського піклування.

Ще один дитячий соціальний центр – «Смарагдове містечко» (поблизу міста Святогірська Донецької
області) став постійною домівкою для близько
500 дітей із зони АТО, вихованців дитячих будинків,
інтернатів, дітей із малозабезпечених сімей.
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