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ОБГОВОРЕНО ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У межах реалізації проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи
кримінальної юстиції в Україні» здійснюється організаційний аналіз Генеральної
прокуратури України. Три місяці поспіль, з грудня 2018 року, команда фахівцівконсультантів компанії PwC проекту працювала над оцінкою управлінських
стратегій та робочих процесів, інституційної та організаційної структури Генеральної прокуратури України.
Генеральний прокурор України, керівництво вищої та середньої ланки ГПУ
зустрілися з міжнародними та національними експертами компанії PwC і Ради
Європи для обговорення попередніх спостережень щодо ключових напрямів
аналізу.
У своєму виступі Генеральний прокурор України Юрій Луценко висловив подяку Раді Європи, зокрема Голові Офісу Ради Європи в Україні Мортену Енбергу, та уряду Данії за сталу підтримку Генеральної прокуратури України.
Дуже важливо, що реформи, які ми впроваджуємо,
знаходять розуміння у наших партнерів. Сьогоднішня
зустріч – це відкрита дискусія. У той час як консультанти
Юрій Луценко
будуть презентувати результати спостережень,
відбуватиметься зворотній зв’язок з нашого боку
для спільного визначення кроків щодо впровадження
зазначених рекомендацій.
Незабаром будуть проведені цільові, поглиблені дискусії з представниками Генеральної прокуратури України за наслідками попередніх спостережень
під час організаційного аналізу. Підсумки аналізу – спостереження та практичні рекомендації, розроблені фахівцями PwC, будуть представлені у звіті, який
буде надано керівництву Генеральної прокуратури України для обговорення і
подальшого впровадження у відомстві.
Тільки через діалог ми зможемо досягти відчуття
співпричетності щодо фінального звіту – документа, який
Мортен Енберг закладе підвалини зростання організаційної ефективності
Генеральної прокуратури України та впровадження
найуспішнішого світового досвіду в її діяльність.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР ПРОВІВ ЗУСТРІЧ
З ГОЛОВОЮ МІСІЇ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ЗА ВИБОРАМИ
Місію зі спостереження за виборами відкрило в Україні Бюро демократичних інститутів і прав людини – одна із інституцій Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з представниками цієї Місії.
Обговорено питання, пов’язані з виборчим процесом, зокрема особливості правової бази щодо правопорушень у сфері виборчих прав, а також їх
розслідування та притягнення до відповідальності осіб, причетних до таких
порушень.

Голова Місії вказав на важливу роль Генеральної прокуратури України у забезпеченні дотримання верховенства права у виборчому процесі та захисту
виборчих прав громадян.
Генеральний прокурор України поінформував представників Місії про роботу, яку ведуть органи прокуратури України стосовно притягнення до відповідальності винуватих осіб, про найбільш поширені види порушень виборчого
законодавства.
За результатами зустрічі сторонами висловлено готовність до подальшого
співробітництва у сфері захисту виборчих прав та обговорено шляхи можливої співпраці.
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ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Заступник Генерального прокурора Євгеній Єнін у складі делегації України
взяв участь у 20-му пленарному засіданні Антикорупційної мережі Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Зазначений захід проходив у місті Парижі як складова четвертого раунду
оцінювання України з метою виконання рекомендацій, наданих у межах Стамбульського плану дій проти корупції, які затверджені на пленарному засіданні
Антикорупційної мережі ОЕСР у вересні 2017 року.

На засіданні Євгеній Єнін представив проміжний звіт щодо досягнутого відомством прогресу у питаннях реформування органів прокуратури та збільшення інституційної незалежності прокурорів.
Вжиті Генеральною прокуратурою України заходи сприяють розбудові
ефективного функціонування органів прокурорського самоврядування. У звіті, серед іншого, приділено увагу питанням розроблення порядку просування
прокурорів по службі, посилення кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні злочини, а також виконання нещодавно запроваджених повноважень з конфіскації.
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ОФІЦІЙНО

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
ЗДІЙСНИЛА РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО ЄВРОЮСТУ,
ЄВРОПОЛУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СУДОВОЇ МЕРЕЖІ
Відбувся робочий візит представників органів прокуратури до Євроюсту,
Європолу та Європейської судової мережі, під час якого українську сторону
ознайомлено з досвідом Європейського Союзу в галузі міжнародної правової
співпраці в межах досудових кримінальних проваджень.
До складу української делегації увійшли начальник Департаменту
міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України
Є. Пікалов, прокурор Закарпатської області В. Гаврилюк, перший заступник
прокурора Волинської області І. Цюприк, заступник прокурора Івано-Франківської області Р. Вахітов, заступник прокурора Львівської області Г. Борейко,
заступник прокурора Чернівецької області О. Пелепюк.
Під час візиту до Європолу учасники заходу обговорили питання міжнародної співпраці у процесі розслідування шахрайства, відмивання доходів,
кіберзлочинів і злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.
Крім того, члени української делегації ознайомились з оперативними та аналітичними можливостями Європолу, засобами взаємодії між його окремими
структурними підрозділами та робочими групами.
Окремо висвітлено питання діяльності спільних слідчих груп, взаємодії
органів прокуратури з Прокурором зі зв’язку для Європейської організації з
питань юстиції, стану співробітництва та обміну інформацією в актуальних кримінальних провадженнях.
За результатами проведених зустрічей сторонами висловлено впевненість
у необхідності подальшого конструктивного співробітництва.
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ЕФЕКТИВНИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ АДЕКВАТНА
РЕАКЦІЯ ЮВЕНАЛЬНИХ ПРОКУРОРІВ
НА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ ПІД ЧАС
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Завдяки активній і послідовній позиції органів прокуратури сьогодні склалася усталена судова практика щодо вирішення спорів про визнання удаваними договорів, якими приховувалося надання в оренду земельних ділянок
навчальних закладів. Зокрема, суди визнавали доведеними вимоги прокурорів щодо протиправності, а отже, недійсності цих угод, адже землі суб’єктам
господарювання передавалися закладами, які є лише її постійними користувачами, але не власниками, а тому правомочності на розпорядження ними не
мали. Крім того, надання земельних ділянок навчальних закладів, які є землями державної або комунальної власності, без нормативно-грошової оцінки та
у позаконкурентний спосіб суперечить вимогам Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі» та порушує інтереси держави.
Упродовж цього року за задоволеними судами позовами вже повернуто
понад 500 га таких земель.
Так, за активної і послідовної позиції Генеральної прокуратури України
Верховний Суд визнав безпідставними доводи касаційної скарги приватного підприємця та підтвердив законність рішення про задоволення позову
Слов’янської місцевої прокуратури Донецької області про звільнення земельної ділянки Слов’янського технікуму Луганського національного аграрного університету площею 616 га вартістю 16,8 млн гривень.
Крім того, Дружківським міським судом Донецької області задоволено
позов Краматорської місцевої прокуратури та визнано за Донецькою державною сільськогосподарською дослідною станцією Національної академії аграрних наук України право постійного користування на земельну ділянку площею
1722 га вартістю понад 41 млн грн, розташовану на території Пісківської сільської ради Ясинуватського району Донецької області. Суд погодився з доводами прокурора, що вказані землі незаконно вибули з постійного користування
державного закладу та надалі були відчужені у приватну власність, а тому підлягають поверненню.
Також Верховним Судом визнано обґрунтованою позицію Каховської місцевої прокуратури Херсонської області щодо незаконності договору про спільний обробіток землі площею 71,4 га вартістю понад 4 млн грн, укладеного між
закладом освіти Каховського району та приватним сільськогосподарським
підприємством, за яким землю фактично передано в оренду в позаконкурент10
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ний спосіб і без нормативно-грошової оцінки. Верховний Суд відхилив доводи
касаційної скарги відповідача та залишив без змін рішення суду про визнання
цього договору недійсним.
Також за активного представництва прокурорів цього регіону визнано недійсними договори та зобов’язано повернути земельні ділянки Іванівському
професійному аграрному ліцею Каховського району площею 130 га вартістю
понад 3 млн грн, Шевченківській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів Чаплинської районної ради площею 50 га вартістю 1,2 млн гривень.
З цих самих підстав Господарським судом Сумської області за позовом Роменської місцевої прокуратури визнано недійсним договір про спільний обробіток землі між Пристайлівським навчально-виховним комплексом і фермерським господарством, зобов’язано повернути навчальному закладу земельну
ділянку площею 41 га вартістю понад 1 млн гривень.
Господарський суд Луганської області задовольнив позовні вимоги прокуратури області та визнав недійсним договір підряду, за умовами якого Біловодський опорний заклад загальної середньої освіти незаконно передав у
користування товариству з обмеженою відповідальністю земельні ділянки
площею 21,3 га вартістю майже 600 тис. гривень.
Не залишаються поза реагуванням прокурорів факти протиправної бездіяльності навчальних закладів, органів влади та місцевого самоврядування
щодо оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Відсутність таких документів створює передумови для зловживань щодо розпоряджання такими землями, формує ризики для нормального функціонування
навчального закладу та навчального процесу.
Так, після звернення Лозівської місцевої прокуратури Харківської області
з позовом про визнання протиправною бездіяльності місцевих органів влади
щодо оформлення права постійного користування на земельну ділянку Берестівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів площею 5,5 га вартістю понад
2 млн грн відповідачами вжито заходів до усунення порушень, які були підставою позову, у зв’язку з чим провадження у справі судом закрито.
До добровільного усунення порушень закону спонукало звернення до суду
цієї самої прокуратури з позовом про визнання протиправною бездіяльності
місцевих органів влади Близнюківського району щодо оформлення права постійного користування на земельну ділянку Близнюківського ліцею площею
4 га вартістю 12 млн гривень.
Аналогічні позови прокурорів задовольнялися судами у Закарпатській, Донецькій, Луганській, Львівській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
Робота з вказаних питань триває.
Відділ зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації
Генеральної прокуратури України
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ПРОКУРАТУРУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОДОВЖИТЬ ОЧОЛЮВАТИ
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВИЙ
Генеральний прокурор України Юрій
Луценко, за рекомендацією Ради прокурорів України, враховуючи належний рівень організації роботи, високий
професіоналізм і позитивні показники,
досягнуті відомством за керівництва
прокурора Вінницької області Вячеслава Соколового, та у зв’язку із завершенням терміну перебування його на посаді керівника прокуратури, наказом від
21 лютого 2019 року № 24к призначив
державного радника юстиції 2 класу
Соколового Вячеслава Петровича на
посаду прокурора Вінницької області з
26 березня 2019 року строком на 5 років.
Керівник прокуратури Вінницької
області Вячеслав Соколовий вживає заходи щодо забезпечення належного рівня організації роботи та підвищення
її ефективності з урахуванням законодавчих змін і сучасних вимог. Завдяки
його послідовній, правильно організованій роботі відомство досягло високих
результатів.
Так, четвертий рік поспіль у регіоні зберігається тенденція до зниження рівня злочинності. Минулого року показник вчинення злочинів з розрахунку на
10 тисяч населення становив 80,3, що на 10% менше порівняно з 2017 роком (90,5). Зменшилась кількість особливо тяжких, тяжких кримінальних правопорушень і злочинів середньої тяжкості. Упродовж минулого року суттєво
зменшилась кількість вчинених крадіжок, розбоїв, вимагань, шахрайств, злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Більше викрито кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу
наркотичних засобів, вчинених із метою збуту.
Вдалося зупинити зростання кількості порушення правил безпеки руху та
експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілих (64 проти 65).
Завдяки професійно організованій прокурором області роботі забезпечено повне розкриття вчинених на території області очевидних умисних
вбивств (48).
12
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Вищим порівняно із загальнодержавним є рівень розкриття кримінальних
правопорушень (51,7%, по державі – 43,3%).
Значною є кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом (4453).
Попри велику завантаженість забезпечено належне здійснення прокурорами процесуального керівництва. Загалом упродовж минулого року правоохоронними органами області закінчено понад 20 тисяч кримінальних проваджень, процесуальне керівництво у яких забезпечували 210 прокурорів.
Активізовано діяльність з виявлення фактів хабарництва (з 89 до 132).
У минулому році правоохоронними органами області за такими фактами розслідувано та скеровано до суду 58 кримінальних проваджень. Серед обвинувачених – керівники різних структурних підрозділів Державної аудиторської
служби області, один із керівників і працівник Управління Укртрансбезпеки,
державні виконавці, завідувач та експерти обласного бюро судово-медичної
експертизи, лікарі, керівники підприємств, службові особи органів місцевого
самоврядування. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з керівників Головного територіального управління юстиції за фактами отримання
неправомірної вигоди за невчинення дій, пов’язаних із виконанням службових
обов’язків.
Загалом у минулому році судами області постановлено 13 вироків, згідно з
якими обвинувачених засуджено до реальної міри покарання.
Завдяки точно розставленим Вячеславом Соколовим пріоритетам у роботі
відомства вже у поточному році за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, затримано одного з голів
районної ради та посередника – директора підприємства, який мав передати
гроші посадовцю у розмірі 90 тис. грн від перевізників за неперешкоджання
їхній діяльності.
Також затримано при одержанні частини неправомірної вигоди в сумі 7,5
тис. дол. США начальника земельного відділу однієї з міських рад, який за попередньою змовою з міським головою вимагав від потенційного забудовника
15 тис. дол. США за виділення земельної ділянки.
На третину більше порівняно з минулим роком (317 проти 233) направлено
до суду протоколів про правопорушення, пов’язані з корупцією. На 75% більше
(111 проти 63) осіб судом притягнуто до адміністративної відповідальності.
Знешкоджено сім злочинних груп у складі 27 осіб, які вчинили 51 кримінальне правопорушення, зокрема: у бюджетній сфері та легалізації коштів з корумпованими зв’язками, незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних
товарів, бандитизм, отримання неправомірної вигоди, незаконний обіг наркотичних засобів, у тому числі два – у сфері корупції.
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Лише у минулому році судом розглянуто кримінальні провадження цієї
категорії, у яких вироком суду підтверджено ознаку організованої злочинної
групи стосовно 10 учасників таких угруповань, всіх засуджено до реальної міри
покарання.
Припинено діяльність конвертаційного центру, через який з використанням
рахунків 20 фіктивних підприємств виведено кошти у тіньовий обіг на суму понад 31 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду. Накладено арешт на
майно та заявлено цивільний позов до обвинувачених.
Прокурор Вінницької області Вячеслав Соколовий у своїй роботі дотримується принципу «Закон і справедливість». Цього він вимагає і від підлеглих. З огляду на це за втручання прокурорів поновлено права понад 300 в’язнів (тобто
майже кожного десятого засудженого в області) на матеріально-побутове, санітарно-епідеміологічне та медичне забезпечення, шістьох засуджених звільнено з дисциплінарних ізоляторів, поміщених туди незаконно. За реагування
прокуратури звільнено п’ять незаконно утримуваних осіб із 33, облікованих по
державі (найвищий показник серед регіонів).
Завдяки професійності керівника прокуратури Вінницької області, його розумінню вимог часу пильна увага приділяється дотриманню законності у сфері
земельних відносин. Так, минулого року з метою захисту інтересів держави
та територіальних громад органами прокуратури області заявлено позовів на
429 млн грн, задоволено 211 позовів на 615 млн грн. Реально виконано судових
рішень на 428 млн грн. Повернуто та попереджено незаконне надання земель
площею понад 1 тис. гектарів.
За активної позиції ювенальних прокурорів судами області у понад 75% проваджень ухвалено судові рішення з призначенням покарань, не пов’язаних з
реальним позбавленням волі. Поновлено права майже 500 дітей.
Прокурор області особливу увагу приділяє спілкуванню з людьми. Лише
упродовж минулого року працівниками органів прокуратури області прийнято
понад 4,5 тисячі громадян.
Одними із пріоритетних напрямів роботи органів прокуратури залишається боротьба з корупцією, злочинністю, виявлення правопорушень, вчинених
у бюджетній сфері, запобігання сепаратизму та тероризму, припинення незаконної порубки лісів, захист інтересів держави, територіальних громад.
Прес-служба Прокуратури Вінницької області
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Гюндуз Мамедов
прокурор Автономної Республіки Крим,
державний радник юстиції 3 класу,
кандидат юридичних наук, доцент

Віталій Секретар
начальник відділу представництва
інтересів держави в суді
Прокуратури Автономної Республіки Крим

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ
ГРОМАДЯН В УМОВАХ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ
ТЕРИТОРІЇ ПІВОСТРОВА КРИМ
Унаслідок збройної агресії Російської Федерації, яка розпочалася у лютому
2014 року, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь набули статусу
тимчасово окупованої території1, а органи державної влади, що розташовувалися у цьому регіоні, припинили свою діяльність.
Тимчасова окупація півострова Крим порушила не тільки територіальну цілісність та систему державного управління в автономії, а й негативним чином
позначилася на житті окремих осіб. Чинне на момент початку агресії законодавство України не було адаптованим до функціонування органів державної
влади, у тому числі прокуратури, в таких умовах та не забезпечувало повною
мірою захисту інтересів громадян.
Проте згідно зі ст. 3 Конституції України саме утвердження та забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком держави, а його виконання не
повинно залежати від будь-яких умов, у тому числі тимчасової окупації частини
її території.
Зазначена позиція знайшла своє відображення і у ст. 5 Закону України «Про
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини й громадянина, передбачених
1
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1207-18 (дата звернення: 15.03.2019).
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Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території.
Орієнтуючись саме на такі принципи діяльності, прокуратура АР Крим вжила низку практичних заходів для їх реалізації. Наведемо приклади роботи у
сфері розгляду звернень громадян і доРобота зі
з зверненнями гроступу до публічної інформації, захисту ін- мадян свідчить
свідч
про сприйняття
тересів дітей та представницької діяль- кримчанами прокуратури Автоності, які засвідчують це.
номної Республіки
Респ
Крим як одЗокрема, здійснюється широке ін- ного з найважливіших
найва
та дієвих
формування мешканців тимчасово оку- органів, діял
діяльність якого спрямопованої території України, внутрішньо вана на реальне
реаль поновлення їх попереміщених осіб та суспільства загалом рушених та нереалізованих
н
прав
про роботу прокуратури Автономної Республіки Крим на її офіційному сайті, сторінках у соціальних
і
мережах Facebook та
Twitter, на каналі прокуратури в месенджері Telegram, на Youtube, телебаченні
(у тому числі на телеканалах, які здійснюють трансляцію на територію тимчасово
окупованого півострова Крим), радіо, в друкованих засобах масової інформації.
У лютому 2019 року на контрольних пунктах в’їзду/виїзду «Чонгар», «Чаплинка», «Каланчак» спільно з Міністерством юстиції України розміщено інформаційні стенди, на яких представлено перелік можливих порушень окупаційною владою прав громадян та контактні дані правоохоронних органів і
громадських організацій, до яких вони можуть звернутись у такому разі.
Водночас з метою надання можливості громадянам, які залишились на території тимчасово окупованого півострова Крим, звертатись до прокуратури
АР Крим, разом з електронними зверненнями та «гарячою лінією», запроваджено зв’язок за допомогою програмного забезпечення Skype, завдяки якому
можна безпосередньо поспілкуватися з працівником прокуратури.
Також постійно відстежується переміщення осіб з окупованого півострова
для того, щоб забезпечити проведення виїзних прийомів громадян керівництвом прокуратури в тих містах України, де зосереджена найбільша кількість
внутрішньо переміщених осіб.
Результатом проведеної роботи стало значне збільшення кількості звернень, які надходять до прокуратури автономії. Так, протягом 2016 року прокуратурою Автономної Реcпубліки Крим вирішено 381 звернення2, натомість
протягом 2018 року таких було 7763.
2
Звіт про роботу прокурора за січень – грудень 2016 року (форма № П «квартальна», затв.
наказом Генерального прокурора України від 18.11.2015 № 350). URL: https://ark.gp.gov.ua/ua/
arkstat.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=201679 (дата звернення: 15.03.2019).
3
Звіт про роботу прокурора за січень – грудень 2018 року (форма № П «квартальна», затв.
наказом Генерального прокурора України від 18.11.2015 № 350). URL: https://ark.gp.gov.ua/ua/
arkstat.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=205822 (дата звернення: 15.03.2019).
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Значна кількість отриманих звернень містили інформацію про порушення прав та законних інтересів громадян, що потребувало вжиття заходів як
кримінально-правового, так і представницького характеру.
Лише протягом 9 місяців 2016 року (за можливості реалізації функції
представництва інтересів громадян та держави в суді), з огляду на тимчасову окупацію території півострова Крим, до прокуратури автономії надійшло
72 звернення відповідної категорії, 45 з яких задоволено та вжито заходів
представницького характеру4.
Зазначене стало можливим, у тому числі, завдяки налагодженню ефективної співпраці з громадськими організаціями, створеними з метою захисту прав
та законних інтересів громадян на тимчасово окупованій території півострова
Крим, що стало додатковим джерелом оперативного отримання відповідної
інформації.
Проведена робота свідчить про сприйняття громадянами прокуратури Автономної Республіки Крим як одного з найважливіших та дієвих органів, діяльність якого спрямована на реальне поновлення їх порушених і нереалізованих
прав.
Проте Законом України від 22 червня 2016 року № 1401-VІІІ «Про внесення
змін до Конституції України щодо правосуддя» прокуратуру позбавлено повноважень щодо здійснення представництва інтересів громадян в суді. Вважаємо, що вказане рішення є передчасним в умовах тимчасової окупації частини
території України, і законодавцю доцільно було залишити вказану функцію,
принаймні у прокурорів АР Крим, Донецької і Луганської областей до повернення непідконтрольних територій під юрисдикцію України.
Вказане зумовлено тим, що:
– по-перше, громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території
Крим, не завжди мають як фізичну, так і матеріальну можливість звернутися по
компетентну юридичну допомогу на материковій частині України;
– по-друге, внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованої території півострова Крим є доволі вразливою категорією громадян: у
зв’язку з необхідністю повного перевлаштування умов свого життя, своєрідною соціальною адаптацією вони часто зазнають бюрократичного та не завжди законного опору з боку органів системи державного управління;
– по-третє, мешканці тимчасово окупованої території півострова Крим з
низки об’єктивних причини не в змозі слідкувати за зміною системи органів
державної влади та реформуванням їх функцій і уявляють їх саме такими, якими вони були до тимчасової окупації частини території;
4
Звіт про роботу прокурора за січень – грудень 2016 року (форма № П «квартальна», затв.
наказом Генерального прокурора України від 18.11.2015 № 350). URL: https://ark.gp.gov.ua/ua/
arkstat.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=201679 (дата звернення: 15.03.2019).
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– по-четверте, держава у такий спосіб забезпечуватиме ефективність виконання своїх обов’язків, передбачених у ст. 3 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України».
Слід зазначити, що питання представництва прокурором інтересів громадян та держави в суді є доволі дискусійним для вітчизняних теоретиків і практиків. Водночас функція представництва прокурором прав і свобод людини та
громадянина повною мірою відповідає європейським правовим традиціям5.
У багатьох країнах Європи поряд
Рішення п
про позбавлення прокураз головною функцією прокуратуповнов
щодо здійснення
ри − здійсненням кримінального тури повноважень
представниц
інтересів громадян у
переслідування – значна увага представництва
передчасним в умовах тимчасоприділяється захисту прав та сво- суді є передч
частини території України,
бод громадян у суді. Реагування вої окупації ч
законодавц доцільно було залишити
органів прокуратури відповідно і законодавцю
фун
принаймні у прокудо представництва інтересів гро- вказану функцію,
Кри Донецької і Луганської
мадянина в суді широко практику- рорів АР Крим,
ється у країнах як Європейського областей до повернення непідконтрольних те
територій під юрисдикцію
Союзу, так і СНД6.
Погоджуємося з позицією України
В. Долежана, який зауважує, що у
демократичному суспільстві проблеми стосовно змісту, обсягу прав і свобод
людини і громадянина мають вирішуватися в тісному взаємозв’язку з інтересами держави. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Конституції України права та свободи
людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. У розвиненому громадянському суспільстві права і свободи переважно захищаються поза безпосереднім впливом держави. Проте, коли така
потреба все ж таки виникає, приватні інтереси часто стають публічно-правовими і значною мірою ототожнюються з інтересами держави. На жаль, у сучасній
суспільній свідомості штучно культивуються спрощені уявлення про співвідношення інтересів держави і її громадян, які мають думати лише про те, як захиститися від проявів свавілля з боку держави та її представників7.
5
Драган О. Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції України. Науковий часопис Національної академії прокуратури
України. 2016. № 1. С. 19–25. С. 22. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/92016/dragan.pdf (дата звернення: 15.03.2019).
6
Безкровний Є. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у
суді в сучасних умовах. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016.
№ 2. С. 28–36. С. 29. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/
bezkrovnyj.pdf (дата звернення: 15.03.2019).
7
Долежан В. Конституційні аспекти удосконалення прокурорської системи України. Стратегічні пріоритети. 2008. № 2 (7). С. 117–123. С. 122.
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Аналогічна позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду
від 13 лютого 2019 року у справі № 233/4308/17. Суд указував, що згідно із загальним визначенням «публічним інтересом» є важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої
компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів.
Отже, ефективне забезпечення прав і законних інтересів громадян, що
проживають на тимчасово окупованій території півострова Крим та внутрішньо переміщених осіб, які не можуть самостійно захистити свої права, є саме
інтересом держави, ефективна реалізація якого повинна займати пріоритетне
становище.
Іншим проблемним питанням щодо забезпечення прав громадян в умовах
тимчасової окупації частини території України є вжиття заходів щодо захисту
інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Незважаючи на відсутність доступу до вказаної території через тимчасову окупацію, прокуратура вживає заходів щодо ефективного захисту цієї соціально незахищеної категорії громадян України, які ґрунтуються на нормах
міжнародного законодавства, у
Ефективне забезпечення
ня прав і тому числі міжнародного гуманізаконних інтересів громадян,
ян, що про- тарного права, практиці іноземживають на тимчасово окупованій
упованій те- них держав та правозастосовних
риторії півострова Крим та внутріш- інституцій.
ньо переміщених осіб, які не можуть
Зокрема, прокуратура АР
самостійно захистити свої права, є саме Крим здійснює процесуальне
інтересом держави, ефективна
вна реаліза- керівництво досудовим розсліція якого повинна займати
и пріоритет- дуванням у кримінальних проне становище
вадженнях за фактами незаконного усиновлення громадянами РФ
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживали на
тимчасово окупованій території півострова Крим та є громадянами України.
За результатами роботи на вказаному напрямі прокуратурою встановлено
факти масового порушення прав неповнолітніх жителів, позбавлених батьківського піклування, які стосуються можливості обрання громадянства, передбаченої в ст. 7 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року,
протиправної реалізації окупаційною владою обов’язкових програм із воєнізованого виховання дітей, проведення системної політики їхньої мілітаризації,
постановки дітей на облік у військових комісаріатах ще протягом навчання у
школі, постійного здійснення військової пропаганди, що сприяє підготовці до
незаконного призову в армію країни-агресора, тощо.
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Зазначені дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права,
зокрема ст.ст. 49, 50, 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни
від 12 серпня 1949 року, а також ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Тому, враховуючи заяву Верховної Ради України від 4 лютого 2015 року «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального
суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій
„ДНР” та „ЛНР”, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», з метою притягнення винних осіб до відповідальності прокуратура Автономної
Прокуратура АР Крим зафіксувала факПрокурату
Республіки Крим збирає необти масового порушення
п
прав неповнолітніх
хідні докази вчинення протижителів, зокр
зокрема можливості обрання гроправних дій, які згодом будуть
мадянства неповнолітніми,
н
позбавленими
направлені до МКС і національбатьківського
батьківськог піклування, протиправної рених судів.
алізації окупаційною
окуп
владою обов’язкових
Наразі прокуратурою АР
програм із ввоєнізованого виховання дітей,
Крим уже скеровано шість інпроведення ссистемної політики їхньої міліформаційних повідомлень до
таризації, постановки
по
дітей на облік у війМКС щодо порушень норм
ськових коміс
комісаріатах ще протягом навчання
міжнародного гуманітарного
у школі, постійного
пост
здійснення військової
права на тимчасово окупопропаганди, що сприяє підготовці до незаваній території півострова
конного приз
призову в армію країни-агресора
Крим.
Таким чином, зважаючи на те, що внаслідок тимчасової окупації півострова
Крим значна кількість громадян опинилася поза межами можливості захисту
своїх прав і законних інтересів, забезпечення дотримання та поновлення прав
і свобод цих громадян є публічним інтересом, реалізація якого повинна здійснюватися уповноваженими органами державної влади, спроможними якісно
виконувати це завдання.
З огляду на вказане прокуратура АР Крим вживає інноваційні заходи щодо
захисту інтересів громадян, використовуючи можливості сучасних інформаційних систем, досвід іноземних держав та правозахисних інституцій, керуючись нормами міжнародного права та національного законодавства.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
І ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ
НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991 року прийняла Акт проголошення незалежності України, який підтримали 90,32% українців на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Вказана подія ознаменувала появу незалежної
держави Україна.
Відповідно до положень Будапештського меморандуму від 5 грудня
1994 року Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Російська Федерація
надали гарантії щодо поваги незалежності, суверенітету та існуючих кордонів
України1.
Незважаючи на свої міжнаНа початку 2017 року прокуратура
рокуратура
родні зобов’язання, нехтуючи
Автономної Республіки Крим
м розпочастолітніми братерськими віднола кримінальне провадження
я за ст. 438
синами з українським народом,
«Порушення законів та звичаїв
чаїв війни»
Російська Федерація у березні
Кримінального кодексу України,
аїни, в ме2014 року шляхом збройної агрежах розслідування якого розпочато
почато збір
сії, спрямованої на насильницьке
доказів щодо грубих порушень
ень міжнапротиправне відторгнення Автородного гуманітарного права
ва та прав
номної Республіки Крим і міста
людини на півострові
Севастополя та їхнє подальше
приєднання на правах суб’єктів федерації, окупувала вказані українські території, прикриваючи свій злочин волевиявленням народу півострова – так званим
референдумом, який не визнається ані українською державою, ані міжнародною спільнотою, зокрема в особі Генеральної Асамблеї ООН, Парламентської
асамблеї Ради Європи та Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухвалену 27 березня 2014 року на 68-й її сесії, яка була скликана
для розгляду питання збройної окупації Росією території України (Кримського
півострова), відкритим голосуванням підтримано абсолютною більшістю – 100
країнами – членами ООН.
1
Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 05.12.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/998_158 (дата звернення: 25.03.2019).
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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком
тимчасової окупації Криму2.
Наразі діяльність прокуратури Автономної Республіки Крим спрямована на
відновлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх осіб, які
причетні до незаконної окупації півострова, а також тих, хто порушує права і
свободи громадян України в Криму.
Так, на початку 2017 року,
На підста
підставі зібраної доказової бази
після рішення української влапрокуратура
Автономної Республіки
ди прийняти юрисдикцію МіжКрим
готує
та
надсилає інформаційні
народного кримінального суду
повідомлення
повідомленн
(submissions)
до Міжна(МКС), прокуратура АР Крим (перодного
кримінального
кри
суду,
який із
редислокована до міста Києва
квітня
2014
р
року
розглядає
справу
«Синаказом виконувача обов’язків
туація
в
Україні»
Укр
та
щорічно
публікує
Генерального прокурора України
від 12 червня 2014 року у зв’язку результати її розгляду
з тимчасовою окупацією Російською Федерацією території Криму) розпочала кримінальне провадження за
ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.
В межах його розслідування розпочато збір доказів щодо грубих порушень
міжнародного гуманітарного права та прав людини на півострові, серед яких
вбивства, катування, викрадення або жорстоке чи нелюдське поводження
щодо українців у Криму; примушення служити у збройних силах Російської
Федерації та переслідування за відмову служити в армії; насильницьке переміщення та депортація; колонізація; заборона мирних акцій протесту, порушення прав журналістів; зобов’язання отримати російські паспорти на обов’язковій основі тощо.
На підставі зібраної доказової бази прокуратура автономії готує та надсилає інформаційні повідомлення (submissions) до МКС, який діє на підставі
Римського статуту. Цей Суд, розташований у місті Гаазі, Королівство Нідерланди, розглядає злочини проти людяності, вчинення геноциду, воєнних злочинів.
Справа «Ситуація в Україні» з квітня 2014 року перебуває на розгляді МКС, його
результати оприлюднюються у щорічних звітах Канцелярії Прокурора МКС.
За період діяльності з 2016 року по теперішній час за підсумком роботи прокуратури АР Крим у напрямі взаємодії з МКС, що є одним із пріоритетних у
роботі відповідно до Стратегії розвитку прокуратури Автономної Республіки
Крим в умовах тимчасової окупації на 2019–2021 роки, затвердженої Генеральним прокурором України, з метою використання не тільки національних, а й
2
Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України: Закон України від 15.04.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120718 (дата звернення: 25.03.2019).
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міжнародних механізмів притягнення до відповідальності винних у воєнних
злочинах осіб проведено таку роботу.
Так, прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з українськими правозахисними організаціями – Українською Гельсінською спілкою з прав людини та Регіональним центром прав людини, 6 жовтня 2017 року передала до
МКС попереднє інформаційне повідомлення «Відповідальність посадових осіб
Російської Федерації за воєнні злочини, зокрема, щодо масового знищення та
присвоєння майна, не обґрунтованого військовою необхідністю і проведеного
незаконно на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь» з проханням розпочати розслідування ситуації в Україні.
У вказаному інформаційному повідомленні МКС проінформовано про масову та незаконну «націоналізацію» державної та приватної власності. Зокрема, прокуратура АРК під час досудового розслідування зібрала докази того,
що Російська Федерація незаконно «націоналізувала» понад 4000 підприємств,
установ та організацій, що перебували в державній власності України. Окрім
того, на сьогодні відомо про експропріацію окупаційною владою тисяч приватних земельних ділянок.
Також, 6 грудня 2017 року до
Прокуратура АРК спільно
льно з пра- МКС подано інформаційне повівозахисними організаціями
и 6 жовтня домлення щодо масової депорта2017 року передала до Міжнародно- ції кримських в’язнів – громадян
го кримінального суду попереднє
переднє ін- України до місць позбавлення волі
формаційне повідомлення
я «Відпові- на території Російської Федерації
дальність посадових осіб Російської з метою відбування кримінальноФедерації за воєнні злочини,
ни, зокрема, го покарання. Заявлено про тисящодо масового знищення та присво- чі затриманих, депортованих до
єння майна, не обґрунтованого
ваного вій- російських виправних колоній. У
ськовою необхідністю і проведеного межах відповідного кримінальнонезаконно на тимчасово окупованій
упованій те- го провадження прокуратура АРК
риторії Автономної Республіки
ліки Крим та визначила особисті дані сотень
м. Севастополь» з проханням
ям розпоча- таких осіб, і наразі процес триває.
ти розслідування ситуації в Україні
Крім того, до МКС надано інформацію щодо фактів насильницького переміщення жителів півострова на материкову частину України.
Так, більше 46 400 вимушених внутрішніх переселенців покинули свої домівки
в Криму та більше 1000 громадян України примусово видворено російськими
судами за межі Криму. Також прокуратурою АРК, додатково, спільно з Регіональним центром прав людини, 28 грудня 2018 року спрямовано до МКС інформаційне повідомлення щодо видворення з тимчасово окупованого півострова
23 громадян України.
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Крім того, прокуратура АРК, спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями – Українською Гельсінською спілкою з прав людини,
Регіональним центром прав людини та Кримською правозахисною групою,
6 жовтня 2018 року передала до МКС інформаційне повідомлення стосовно незаконного призову кримчан до лав Збройних сил РФ, тиску та переслідування
за відмову від проходження військової служби та пропаганди військової служби. Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року окупаційна влада призвала
на строкову військову службу понад 12 500 громадян України, що проживали у
Криму, притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити в армії РФ понад 35 осіб.
Прокуратурою
АвтономДо Міжн
Міжнародного кримінального
ної Республіки Крим спільно з суду надісла
надіслано інформаційні повідомУкраїнською Гельсінською спіл- лення щодо м
масової депортації кримською з прав людини, Регіональ- ких в’язнів – громадян України до місць
ним центром прав людини 21 лю- позбавлення волі в РФ, фактів насильтого 2019 року до МКС надіслано ницького переміщення
пер
жителів Криму
інформаційне повідомлення про на материков
материкову частину України, видвофакти використання Російською рення з тимчасово
тим
окупованого півосФедерацією присутності цивіль- трова грома
громадян України, незаконного
них осіб для захисту від військо- призову крим
кримчан до лав Збройних сил
вих дій певних пунктів, районів РФ, використання
використ
цивільних осіб як жиабо збройних сил (живих щитів), вих щитів тощ
тощо
вчиненого під час активної фази
окупації нею півострова Крим у лютому – березні 2014 року, тобто складу воєнного злочину, передбаченого в підпункті «xxiii» пункту «b» ч. 2 ст. 8 Римського
статуту МКС.
За результатом роботи прокуратури автономії та українських неурядових
правозахисних організацій Канцелярія Прокурора МКС оприлюднила два звіти, а саме: від 4 грудня 2017 року та від 5 грудня 2018 року, в яких висвітлено
результати попереднього розслідування подій в Криму та на сході України з
20 лютого 2014 року, які мають ознаки воєнних злочинів та відбулися в умовах
міждержавного конфлікту України з Російською Федерацією. В зазначеному
документі Прокурор МКС вказує на ймовірні порушення Римського статуту
МКС в Криму.
На 73-му пленарному засіданні 19 грудня 2017 року члени Генеральної
Асамблеї ООН підтримали оновлену резолюцію про ситуацію із правами людини в окупованому Криму.
Зокрема, у Резолюції Генасамблеї ООН № 72/190 «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» зазначається про
проблеми мілітаризації Криму і міститься заклик до Росії припинити «практику
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примусу жителів Криму до служби
в збройних або допоміжних силах Російської Федерації, в тому
числі за допомогою тиску або
пропаганди»3.
Завдяки спільній копіткій роботі прокуратури автономії та
українських неурядових правозахисних організацій незабаром
буде розпочато повноцінне розслідування Прокурором МКС серйозних порушень міжнародного
гуманітарного права та грубих порушень прав людини представниками, зокрема керівництвом Російської Федерації та окупаційної влади півострова, притягнення винних осіб до відповідальності та відновлення у повному
обсязі суверенітету на території Криму та сході України.
Генеральна Асамблея ООН 19 грудня 2017 року прийняла Резолюцію
равами лю№ 72/190 «Ситуація з правами
бліці Крим і
дини в Автономній Республіці
м. Севастополь (Україна)», в якій зазначається про проблеми мілітаризації
Криму і міститься заклик до Росії приусу жителів
пинити «практику примусу
них або доКриму до служби в збройних
поміжних силах Російськоїї Федерації,
ю тиску або
в тому числі за допомогою
пропаганди»

Документальне відео
телевізійного проекту
«Крим. Реалії» («Радіо Свобода»)
про те, як військовослужбовці ЗС РФ
захоплювали стратегічні об’єкти
у Криму, прикриваючись цивільним
населенням

Управління нагляду у кримінальному провадженні
Прокуратури Автономної Республіки Крим
3
Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, Україна:
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 19.12.2017. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/72/190
(дата звернення: 25.03.2019).
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Прокуратура Донецької області –
у поступі боротьби
з тероризмом, організованою
злочинністю та корупцією,
зміцнення
ц е
довіри
до
д р громадян,
р
ро ад
д ,
у
утвердження
Закону
т Справедливості
та

Б ОНДАРЕНКО Є ВГЕН В ІІКТОРОВИЧ
КТОРОВИЧ
ПРОКУРОР ОБЛАСТІ.
З

6 ЛИПНЯ 2016 РОКУ.
Відкритий звіт про основні
овніі результати 2,5
2 5 років
і роботи
б
органів прокуратури Донецької області висвітлює період
з липня 2016 по грудень 2018 років і справи, які минулоріч
привернули особливу суспільну увагу

СЛОВ’ЯНСЬКА

8

КРАМАТОРСЬКА

МІСЦЕВИХ
ПРОКУРАТУР
Р

працюють
у штатномуу
режимі:

57%
штату
з 2014 р.
скорочено

АРТЕМІВСЬКА

КОСТЯНТИНІВСЬКА

9

«Майорськ»

42%

МІСЦЕВИХ
ПРОКУРАТУР

наразі не
функціонують:
ГОРЛІВСЬКА

ДОНЕЦЬКА № 1
ДОНЕЦЬКА № 2
ДОНЕЦЬКА № 3

КРАСНОАРМІЙСЬКА

працюючих з 2014 р.
передислоковані
з непідконтр.
території

ДОНЕЦЬК
«Мар’їнка»

12% вакансій

ДОНЕЦЬКА № 4
ЄНАКІЇВСЬКА

МАКІЇВСЬКА № 1

«Новотроіцьке»

МАКІЇВСЬКА № 2
ШАХТАРСЬКА

ВОЛНОВАСЬКА
А

працівників апарату
37% прокуратури області

ПРОКУРАТУРА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МП

ВУЛ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6,
М. МАРІУПОЛЬ,
ДОНЕЦЬКА
ОБЛАСТЬ

МАРІУПОЛЬСЬКА № 1

«Гнутове»

МАРІУПОЛЬСЬКА № 2

87500

ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ ОБЛАСТІ
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22’767
злочинів розкриті
під процесуальним керівництвом прокурорів,
кримінальні провадження по ним направлені
до суду з обвинувальними актами
Розкриті злочини
з них тяжкі й
особливо тяжкі

9051

8809
39%

4907
ззамахи
а

тяжких та
особливо
тяжких

на злочини
присічені
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

злочинів
розкриті

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

РОЗКРИТІ ЗЛОЧИНИ

Справа про махінації у постачанні вугілля
У березні 2018 року викрито організовану групу керівників державних вугільних підприємств, які створили злочинну схему заволодіння бюджетними
коштами.
Встановлено, що посадові особи ДП «Селидіввугілля», діючи у складі організованої групи з посадовцями приватних товариств, постачали державному
підприємству Вуглегірська теплоелектростанція ПАТ «Центренерго» неякісне
вугілля.
Зловмисники з жовтня 2016 по червень 2017 років надавали вказівки про
внесення до посвідчень якості вугільної продукції хибних відомостей, завищуючи показники зольності та вологості, внаслідок чого було утворено 776 тонн
позабалансового концентрату вугілля вартістю 1 млн 300 тис. грн, недоотриманих «Селидіввугілля».
У квітні 2018 року прокуратурою Донецької області до суду направлено
обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної схеми, на їх майно
накладено арешт на загальну суму 4 млн гривень.
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ЗЛОЧИННА ОРГАНІЗАЦІЯ

36

ОРГ. ГРУПА

стійких злочинних угруповань знешкоджені
під процесуальним керівництвом прокурорів,
у тому числі озброєні банди та з міжрегіональними й транснаціональними зв’язками
зв
Знешкоджені організовані
злочинні групи та організації
з них з міжрегіональними
зв’язками
злочинні
організації

14

16
результат
по Державі
у 2018 р.

6

II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

44%

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

БОРОТЬБА З ОРГЗЛОЧИННІСТЮ

Справа міжрегіональної наркомафії
Прокуратурою Донецької області та Департаментом внутрішньої безпеки
Нацполіції викрито збут наркомафією 300 тонн насіння снодійного маку, придатного для виготовлення 4,5 тонн опію ацетильованого вартістю 360 млн грн
на «чорному ринку».
Наркодилери під «прикриттям» окремих співробітників поліції, які отримували неправомірну вигоду, здійснювали поставки маку снодійного під виглядом харчового та його збут у Донецькій, Запорізькій, Львівській, Рівненській,
Сумській та Черкаській областях.
У серпні 2018 року проведено 70 обшуків та затримані п’ять основних фігурантів міжрегіонального наркотрафіку.
Слідством вилучені 75 тонн насіння опійного маку, 4 млн 844 тис. грн та
99 тис. дол. США, зброю та набої, елітні автомобілі наркоділків, оргтехніку,
мобільні, банківські картки, «чорну бухгалтерію». Макову соломку виявлено
і в поліцейського, який сприяв злочинам.
Затриманим наркоділкам оголошено підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального
кодексу України, санкція якої передбачає покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Справа «кришування» наркомафії
Засуджено екс-міліціянтів, які «налагодили наркотичний бізнес».
У жовтні 2014 року 32-річний чоловік разом із двома інспекторами колишньої Державної патрульної служби групи ДПС ВДАІ УДАІ ГУМВС в області та
двома старшими інспекторами роти патрульної служби міліції особливого призначення «Харків-2» вступили у злочинну змову з метою вимагання від осіб, які
зберігають наркотики, грошей за їх непритягнення до відповідальності.
Зокрема, зупиненого у місті Слов’янську водія, в автівці якого виявили канабіс, зловмисники змусили віддати їм 6 тис. грн. Згодом інспектори відвідали
власників ацетильованого опію. Зазстосовуючи грубу фізичну силу та погрожуючи вогнепальною зброєю, вдирались до помешкань з незаконними обшуками та, виявивши шприци з наркотиками, вимагали гроші «за мовчання». У такий спосіб отримали 50 тис. гривень.
Вироком суду у вересні 2018 року цивільний зловмисник отримав покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна; поплічникиміліціянти – до 9,5 років позбавлення волі, позбавлення звань капітана і лейтенанта міліції, права обіймати посади правоохоронців та конфіскації майна.
Матеріали стосовно ще двох осіб виділені в окреме кримінальне провадження до завершення розслідування.

Справа «чорної бухгалтерії»
До 8,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідальні посади на 2 роки та з конфіскацією усього належного майна засуджено головного бухгалтера Головного управління Держпраці в Донецькій області.
За результатами розслідуваного у 2018 році кримінального провадження
прокуратурою доведено, що 48-річна жінка у період з липня 2015 по квітень
2016 років привласнила понад 680 тис. грн бюджетних коштів фонду зарплати
шляхом «працевлаштування» власних доньки, зятя та трьох знайомих, які не
працювали, а нараховані гроші осідали в її гаманці.
У березні 2016 року вона за збільшення преміальних виплат отримала
3600 грн хабара від начальника відділу ГУ Держпраці.
Суд у лютому 2019 року визнав її винною за ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 3
ст. 368 Кримінального кодексу України щодо привласнення бюджетних коштів
в особливо великих розмірах, підроблення документів, а також одержання
неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням. Троє спільників, засуджених
до покарання у виді позбавлення волі до 4 років, звільнені судом з іспитовими
строками до 2 років. Двоє інших – у міжнародному розшуку.
29

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 3’2019

Справа поборів з переселенців
Прокуратурою Донецької області спільно з Управлінням захисту економіки Нацполіції викрито чотирьох учасників злочинної схеми, які отримували від
громадян гроші за безперешкодне надання соцвиплат.
Жертвами нечистих на руку посадовців були переселенці. З кожної особи
отримували від 5500 грн до 10 500 гривень.
Зловмисники заробляли щоденно по декілька десятків тисяч гривень.
Серед затриманих – двоє посадовців Бахмутського УПФУ. Під час обшуків
вилучено 50 тис. грн та 10 тис. дол. США.
Прокуратурою області у липні 2018 року скеровано до суду обвинувальний
акт.

KORRUPCIA.DON@GP.GOV.UA

152

+38 (0629) 54-10-90
«Телефон довіри» працівника
Генеральної інспекції ГПУ для
інформації про факт корупції
працівника прокуратури

корупціонери
засуджені з обвинувальними вироками
у кримінальних справах за результатами
підтримання прокурорами обвинувачення
Корупціонерів засуджено
з обвинувальними
вироками:

93

36%

54
5
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ВИРОКИ КОРУПЦІОНЕРАМ
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Справа очищення влади
До позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено прокурорахабарника.
Прокуратура Донецької області здійснила досудове розслідування та підтримала обвинувачення в суді, за результатами чого колишній прокурор однієї
із місцевих прокуратур визнаний винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу
України.
Доведено, що посадовець вимагав у співробітника поліції 3 тис. грн, обіцяючи не ініціювати кримінальне провадження щодо неналежного виконання
поліцейським обов’язків.
У червні 2017 року поліцейський, який напередодні звернувся до СБУ, через
посередника залишив гроші у шухляді робочого столу хабарника.
Слідчі прокуратури Донецької області разом із працівниками Управління
СБУ в області та Донецького управління департаменту внутрішньої безпеки
Нацполіції України під час санкціонованого обшуку вилучили мічені гроші.
У травні 2018 року суд призначив хабарнику покарання у виді 6 років
позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
Часи «недоторканних» – у минулому.

997
корупціонерів
притягнуті до адміністративної
відповідальності за результатами участі
прокурорів у судовому розгляді
д справ
Корупціонерів притягнуто
до адмінвідповідальності
з участю прокурорів
у розгляді судами справ:

227
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

213
2017 р.

557
результат
по Державі
у 2018 р.

2018 р.

56%

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
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Справа «преміальної» корупції
За результатами участі у розгляді справи прокуратури Донецької області
постановою Олександрівського райсуду у червні 2018 року за неврегулювання
конфлікту інтересів – вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, за
ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення до відповідальності притягнуто голову Олександрівської райдержадміністрації, який усупереч встановленому порядку призначив собі матеріальну допомогу. Апеляційним судом оскаржене порушником рішення залишено без змін.
Постановою Селидівського міськсуду у вересні 2018 року за ст. 172-7 КУпАП
визнано винним директора Селидівського профліцею, який систематично (110
разів поспіль), призначив собі премію. За матеріалами вказаного правопорушення, виявленого прокуратурою області, Управлінням захисту економіки в
Донецькій області ДЗЕ НПУ складено 110 протоколів, за результатами розгляду
яких об’єднаним провадженням судом накладено штраф, який порушником
сплачено у повному обсязі.

Справа Darknet
Правоохоронцями вживаються заходи з протидії кіберзлочинності у мережі Інтернет.
Частина мережі, що належить до Darknet («Темний», або «Тіньовий» інтернет, ресурси якого передбачають підвищену конфіденційність персональних
даних користувачів за допомогою спеціального програмного забезпечення –
анонімізацію), подекуди використовується як захищені канали комунікації злочинців, якими створюються нелегальні майданчики зі збуту наркотиків, зброї,
поширення порнографії.
Прокуратурою Донецької області разом з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчим управлінням Головного
управління Нацполіції в області за підозрою за ч. 4 ст. 301 Криімнального кодексу України у липні 2018 року викрито 38-річного чоловіка, який був активним
користувачем Darknet і створив захищений канал для поширення порнографічної продукції. Піcля ідентификації його фізичної адреси під час обшуку в помешканні зловмисника вилучені комп’ютер і накопичувачі з контентом дитячої
порнографії.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до
10 років.
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4630
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів
розкриті під процесуальним керівництвом
прокурорів, кримінальні провадження щодо них
направлені до суду з обвинувальними актами
Розкриті злочини у сфері обігу наркотиків,
щодо яких обвинувальні акти направлені
прокурорами до суду:

2064

1043
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

1524

33%
кілограмів
канабісу
вилучені

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

БОРОТЬБА З НАРКОТИКАМИ

Справа аптечних наркодилерів
Знешкоджено злочинну організацію з продажу наркотиків на території
міста Маріуполя через фармацевтичну мережу, до якої входило 10 аптек.
Під час спільної спецоперації у лютому 2018 року прокуратурою області та
поліцією встановлено 23 учасники цієї схеми, серед них – фармацевти, провізори, а також два адвокати, які керували діяльністю злочинної мережі.
Злочинці збували без рецепта медпрепарати, що містять кодеїн, який вживають наркозалежні особи або виготовляють з них особливо небезпечний наркотик дезоморфін («крокодил»). Слідством вилучено 16 тисяч таких пігулок. Дії
учасників групи кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
За два тижні після припинення незаконної діяльності групи на облік до наркологічного диспансеру міста стали близько 200 наркозалежних осіб, які почали отримувати медичну допомогу у вигляді замісної метадонової терапії.
Обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинної групи спрямовано до
суду. Триває їх судовий розгляд.
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391’030

Вилучено слідством
з процкерівництвом
прокурорів:

патронів
нів

458
одиниць
диниць
вогнепальогнепальної зброї

2758 522КГ341
ггранат,
ат, мін
н

вибухівки

детонатор

225000
2250

Вилучено
патронів:

111607

29%

II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

214
гранатометів

54423

РОЗЗБРОЄННЯ

Справа квартирних арсеналів
Детективами слідчого управління поліції під процесуальним керівництвом
прокуратури Донецької області викрито поставки за межі регіону модифікованих в домашніх умовах зброї та боєприпасів.
Встановлено, що мешканець Маріуполя перетворив свою оселю на підпільний збройний цех. Узимку 2018 року проведено обшуки в помешканнях отримувачів «смертельних посилок» у Сумах та Києві.
У комірчині київської квартири 43-річний господар зберігав понад
300 набоїв, 155 куль, 200 капсулів, гільзи, 0,4 кг пороху, 3 стволи револьверів,
а також пістолет Kimar, револьвери, ракетниці, мисливську рушницю, карабін
та автомат.
За фактом незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України,
тривають слідчі дії.
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POVIDOMLENNYA@DON.GP.GOV.UA

+38 (0629) 54-10-29

22

«Гаряча лінія» прокуратури
Донецької області з питань
протидії торгівлі людьми

канали торгівлі людьми, у тому числі
транскордонні (міжнародного трафікінгу),
ліквідовані під процесуальним керівництвом
рів
прокурорів
Канали торгівлі людьми,
ліквідовані під процесуальним
керівництвом прокурів:

8

2
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

12
результат
по Державі
у 2018 р.

2018 р.

55%

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Справа нелюдів
Знешкоджений педофіл, який 13 років мордував і продавав дітей.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та слідчого управління ГУ Нацполіції в області викрито та знешкоджено
особливо небезпечного педофіла.
Слідством з’ясовано, що 54-річний раніше судимий мешканець міста
Слов’янська у 2001–2014 роках скоїв 23 факти сексуального насильства над
14 дітьми, троє з них були малолітніми. У власному приватному будинку розбещував і ґвалтував дітей із незаможних сімей. Залякані діти нічого не розповідали рідним.
Затриманому у квітні 2018 року зловмиснику оголошена підозра за ч.ч. 2, 3
ст. 153, ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч. 3 ст. 302 та ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України
та взято його під варту до суду.
Під час розслідування з’ясовано, що у 2012–2014 роках з указаним педофілом налагодив зв’язок громадянин РФ, який приїздив, щоб «купувати хлопчиків», яких потім повертав. Слідством йому заочно оголошено підозру за ч. 2
ст. 149 Кримінального кодексу України.
За скоєне стосовно кожного з підозрюваних передбачено покарання у виді
позбавлення волі на строк до 15 років.
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Справа про поневолення
Вироком Жовтневого райсуду міста Маріуполя у жовтні 2018 року за вербування жінок у сексуальне рабство місцевого мешканця засуджено за ч. 2 ст. 149
Кримінального кодексу України до покарання у виді 6 років позбавлення волі.
Підтриманим прокуратурою області обвинуваченням доведено, що
58-річний зловмисник у вересні 2016 року за змовою з жителем Ізраїлю, використовуючи в своїх інтересах скрутне матеріальне становище 24-річної
маріупольчанки, обіцяючи 40 дол. США за годину роботи «офіціанткою» (оголошення розміщував на сайті OLX, підшукуючи жертв, які зазнали життєвих
поневірянь або змушені доглядати непрацездатних родичів, обіцяючи авансом квитки до місця «роботи») завербував її для надання секс-послуг в ізраїльському місті Хайфа.
Зловмисник, який супроводжував дівчину, був затриманий і за клопотанням прокуратури заарештований під час проходження митного контролю у
міжнародному аеропорті «Бориспіль».

2279
злочинців,
які переховувались від слідства, розшукані
санкціонованими прокурорами оперативнорозшуковими заходами
Злочинці, розшукані погодженими
прокурорами опер.-розшуковими
заходами:

886

1012
44%

381
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

РОЗШУКАНІ ЗЛОЧИНЦІ
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76
злочинів, пов'язаних з насильством у сім'ї,
розкриті під процесуальним керівництвом
прокурорів, кримінальні провадження щодо них
направлені до суду з обвинувальними актами
Розкриті злочини, пов'язані
з сімейним аб’юзом, щодо яких
обвинувальні акти направлені
прокурорами до суду:
проку

19

II/2016
– 2018

II / 2016 р.

38

19

2017 р.

50%

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

неплатників
аліментів
постали
перед судом

ПРИПИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СІМ’Ї

Справа чоловіка-душогуба
Взятий під варту чоловік, який забив дружину до смерті на очах доньки.
У місті Добропіллі наприкінці листопада 2018 року між подружжям через
ревнощі після вживання алкоголю виникла сварка. Розлючений 30-річний чоловік почав бити дружину, яка від отриманих травм померла на місці.
Збагнувши це, зловмисник накрив її ковдрою та пішов з дому, сказавши семирічній доньці, що мама лягла спати. Дитина залишалась в оселі, поки вранці
труп виявили родичі.
Зловмисника було затримано, відкрито кримінальне провадження за
ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Злочинець, який вже притягався до
кримінальної відповідальності та звільнився близько півроку тому, загрожує
покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
З 11 січня 2019 року повною мірою набули чинності норми Закону України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким передбачено
особливу відповідальність за фактами домашнього насильства (аб’юзу) та спеціальний механізм захисту потерпілих, зокрема створення спеціальних притулків (шелтерів).
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197
вбивств розкриті
під процесуальним керівництвом прокурорів,
кримінальні провадження щодо них направлені
до суду з обвинувальними актами
ми
Розкриті вбивства, по яким обвинувальні
акти направлені прокурорами до суду:

85
57

II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

55

2018 р.

результат
по Державі
у 2018 р.

вбивств
минулих
років
розкриті

28%

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

РОЗКРИТТЯ ВБИВСТВ

Справа про вбивство родини
Потрійне вбивство у Великоновосілківському районі вразило особливою
жорстокістю.
У грудні 2017 року троє злочинців увірвались до оселі родини Дігтяренків,
погрожуючи вогнепальною зброєю, поклали людей на підлогу, зв’язали їм
руки та ножем по черзі вбили 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їх
22-річного сина.
Після вбивства обшукали оселю та заволоділи всім, що вважали цінним.
Двоє з підозрюваних затримані на Донеччині, останній переховувався в
дачному кооперативі на Київщині. До вчинення вбивства брали участь в АТО у
складі громадського крила батальйону «Донбас». Наразі всі троє тримаються
під вартою.
Прокуратурою області у липні 2018 року скеровано до суду обвинувальний
акт.

38

ПІДСУМКИ

Справа довічної кари
За принципової позиції прокуратури Донецької області 5 вересня 2018 року
Добропільський міськрайсуд засудив до довічного позбавлення волі вбивцю та
ґвалтівника шестирічної дівчинки з міста Гірник.
Страшний злочин недолюдок вчинив у червні 2017 року, обманом заманивши дитину до свого помешкання.
Окрім правоохоронців, зниклу дівчинку шукали всі небайдужі. Сподівання
врятувати дитину не виправдалися: на восьмий день її понівечене тіло знайшли
у підвалі покинутої будівлі.
Після затримання 33-річний негідник зізнався лише під тягарем беззаперечних доказів.
Решту свого існування дітовбивця проведе в ізоляції від суспільства.
Прокуратура області долучилась до розроблення внесеного у червні
2017 року до Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього…)».

Справа «солоних» мільйонів
Слідчим відділом прокуратури Донецької області установлено, що у
2014 році колишній виконавчий директор ДП «Артемсіль» за відсутності нагальної необхідності, без погодження з іншими керівниками державного підприємства та всупереч службовим обов’язкам, перерахував 1200 тис. дол. США на депозит в АТ «Банк „Фінанси та Кредит”», що наразі перебуває у стадії ліквідації.
Кошти держпідприємству не повернуті.
Крім того, у березні 2015 року екс-директор неналежним чином поставився
до службових обов’язків, унаслідок чого державне підприємство придбало у
приватного товариства за завищеними цінами ферроціанід калію. У результаті
цього переплачено 1 723 200 грн державних коштів.
Прокуратурою Донецької області у березні 2018 року направлено до суду
обвинувальний акт і пред’явлено позов про відшкодування збитків.
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53’265’000 ₴
позовних вимог пред'явлено щодо
відшкодування збитків від злочинів,
розслідуваних слідчими прокуратури
ур
Сума позовів щодо
відшкодування збитків
від злочинів, розслідуваних
слідчими прокуратури
(мільйонів ₴):

0,4
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

53
результат
по Державі
у 2018 р.

99%

0,02
2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

СЛІДСТВО ПРОКУРАТУРИ

Справа заповідного берега
Слідчим управлінням прокуратури Донецької області до суду направлено
обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України щодо незаконного відчуження земель прибережної смуги Азовського моря, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідством установлено, що у 2008–2010 роках голова відділу Держкомзему
в Першотравневому районі Донецької області спільно з депутатом Мелекінської сільради, зловживаючи службовим становищем, незаконно передали у
власність 18 громадянам 26 штучно створених механізованим насипом земельних ділянок у селі Білосарайська Коса на водному дзеркалі Азовського моря.
Згодом частину цих ділянок переоформлено на родичів посадовців.
Вартість відновлення узбережжя, що належить до земель Національного
природного парку «Меотида», становить 22 млн гривень.
Обвинувачуваним загрожує покарання строком до 6 років позбавлення
волі.
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471’511’000 ₴
об’єкти
коштів і вартості майна
повернуто Державі за позовами прокуратури –
відповідачами добровільно та боржниками
при виконанні судових рішень
п
П
Повернуто
зза позовами
ппрокуратури
((мільйонів ₴):

гектарів

315
67%

131

25
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВИ В СУДІ

Справа державних елеваторів
Прокуратурою області заходами представницького характеру повернутий
державі «Легендарненський елеватор» вартістю 22 млн грн після встановлення
протизаконної передачі його у приватну власність.
За позовом прокуратури судом визнано незаконним рішення виконавчого
комітету Кальчицької сільської ради Нікольського району та скасовано свідоцтво про право приватної власності на майновий комплекс і визнано його за державою.
Аналогічно державі повернуті комплекси будівель і споруд «Роївського елеватора» вартістю 8400 тис. грн та «Кальчицького елеватора» вартістю
8900 тис. грн, які всупереч закону перебували у володінні приватних
підприємств.
Справа землі громади
Прокуратурою Донецької області з’ясовано, що ПрАТ «Торговий дім
„Азовзагальмаш”» на території Маріупольської міської ради використовує
5,632 гектарів землі після закінчення оренди.
Місцевою прокуратурою до товариства пред’явлено позов про зобов’язання повернути землю міській раді, який у серпні 2018 року господарським судом
Донецької області задоволено.
Громаді повернута земля вартістю 156 469 540 гривень.
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3’252’000’000 ₴
обороту фіктивних підприємств
ліквідованих під процесуальним керівництвом
прокурорів міжрегіональних конвертаційних
центрів з уникнення оподаткування
Обіг коштів ліквідованих фіктивних
підприємств конвертаційних центрів
(м і л ь я р д і в ₴):

2 000
000

0,6
II/2016
– 2018

000

000
000
000

II / 2016 р.

2017 р.

0,7

21%
000
000
000

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ЛІКВІДАЦІЯ КОНВЕРТЦЕНТРІВ

Справа брудних мільярдів
У жовтні 2018 року прокуратурою Донецької області зі співробітниками
спецпідрозділу податкової міліції ДФС України у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України
щодо незаконного збуту підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей, та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах ліквідовано
міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 350 млн гривень.
Слідством встановлено, що група осіб у Донецькій, Київській, Луганській,
Одеській та Харківській, областях створила понад 60 фіктивних підприємств з
метою мінімізації податків та переведення у готівку коштів реального сектору
економіки.
Під час санкціонованих обшуків вилучено 994 тис. грн готівкою, банківські
карти, тютюнові вироби вартістю 1 млн грн, 22 печатки, телефони та документи
«чорної бухгалтерії». Слідством накладено арешт на 138 банківських рахунків.
За останні 2,5 роки присічено діяльність конвертаційних центрів з обігом
коштів понад три мільярди гривень.
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13’101
вирок ухвалено
за результатами підтримання прокурорами
публічного обвинувачення по кримінальних
справах при розгляді судами першої інстанції
Вироки судів І інст., у кримінальних
справах по яких прокурорами
підтримано обвинувачення:

5738

4933

38%

2430
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ПУБЛІЧНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

Справа «Верховного судді ДНР»
За участь у терористичній організації засуджено громадянина Російської
Федерації Едуарда Якубовського, який у вересні 2014 року очолив «Верховний
суд ДНР».
Керований ним «Суд» виніс низку «вироків», якими громадян засуджено,
у тому числі, й до смертної кари. Серед засуджених є полонений, якому за
«шпіонаж на користь України» призначено як покарання позбавлення волі
строком на 30 років у колонії суворого режиму.
У червні 2017 року Селидівський міськсуд виправдав Якубовського, та рішення було оскаржено прокуратурою.
За принципової позиції прокуратури Донецької області 26 квітня 2018 року
за результатами спеціального досудового розслідування Апеляційний суд Донецької області заочно постановив обвинувальний вирок.
Якубовського визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу
України за участь у терористичній організації та засуджено до покарання у виді
позбавлення волі строком на 12 років.
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1071
незаконний вирок
за апеляціями прокурорів
у кримінальних справах
ено
скасовано та змінено
Вироки у кримінальних справах,
змінені / скасовані з апеляціями
прокурорів:

390

462

II/2016
– 2018

II / 2016 р.

2017 р.

43%

результат
по Державі
у 2018 р.

219

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ОСКАРЖЕННЯ ВИРОКІВ

Справа про зраду присязі
За послідовної позиції прокуратури Донецької області Апеляційний суд
Запорізької області 13 березня 2018 року залишив у силі вирок стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника Маріупольського міськвідділу ГУ МВС
України в Донецькій області полковника міліції Олега Моргуна, засудженого до
11 років позбавлення волі.
Прокуратура Донецької області у травні 2015 року першою в Україні скерувала до суду обвинувальний акт у порядку спеціального заочного кримінального розслідування (юридична процедура іn absentіa).
І лише 23 серпня 2017 року Приазовський районний суд Запорізької області оголосив обвинувальний вирок за участь у терористичній організації за ч. 1
ст. 2583 Кримінального кодексу України.
Слідством доведено, що 18 травня 2014 року Олег Моргун узяв активну
участь у прес-конференції представників «ДНР» – «координатора політблоку»
Кузьменка Д.В. і «коменданта міста» Борисова А.О. (на прізвисько «Чечен»)
у захопленій на той час будівлі Маріупольської групи Управління по боротьбі
з організованою злочинністю.
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Справа загибелі розвідгрупи
Істотного резонансу набуло кримінальне провадження щодо мешканця
Шахтарського району області, через підступність якого загинули десять військовослужбовців Збройних Сил України, ще п’ять – потрапили у полон до бойовиків.
Так, 23 липня 2014 року над селом Дмитрівка Шахтарського району був збитий український штурмовик Су-25. Пілот устиг катапультуватися.
Для його евакуації була направлена група десантників. Пошукова група
29 липня зайшла на територію агропідприємства в районі села Латишевого,
господар радо зустрів бійців, нагодував і, запропонувавши переночувати в
його ангарі, відлучився. За півгодини він повернувся у супроводі БТР і БМП
бойовиків, які розстріляли ангар. Відеозапис демонструє, як «приязний господар» мордував поранених полонених, закликаючи спалити живцем.
Зловмисника затримали за два роки під час сміливо проведеної операції
групи Сил спецоперацій ЗСУ в «сірій зоні»: переодягнуті у цивільне бійці заарештували його за 150 м від нульового блокпоста «ДНР», коли він наблизився,
щоб супроводити бухгалтера свого підприємства на підконтрольну територію.
Винуватець загибелі українських бійців узятий під варту та постав перед
судом.

ЗБРОЙНИЙ
КОНФЛІКТ
0

365 днів

1941-43

Відлік часу бойових дій на території м. Донецька: у період
Другої світової війни (23.10.1941…08.09.1943); а також з початку
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Загиблі українські військові з початку
озброєного конфлікту на Сході України
Безповоротні втрати українських військових підрозділів
(Збройні сили України, Національна гвардія України,
Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ
України, Державна прикордонна служба України та
інші правоохоронні органи) зазначені по відповідно
до зведених даних проекту Книги пам'яті загиблих

704
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Справа «референдуму»
За організацію у травні 2014 року незаконного референдуму засуджено депутата міської ради.
Артемівський міськрайсуд у лютому 2019 року постановив вирок у розслідуваній у 2018 році справі депутата Сіверської міськради Бахмутського району
за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України щодо умисних дій з метою зміни
меж території України особою, яка є представником влади, за попередньою
змовою групою осіб.
Підтриманим прокуратурою Донецької області обвинуваченням доведено,
що у травні 2014 року депутат добровільно згодився стати «головою дільничної
виборчої комісії» з проведення незаконного референдуму щодо «проголошення ДНР».
Зловмисник керував роботою комісії, здійснив підрахунок бюлетенів, підписав протокол, папери передав бойовикам.
Суд, враховуючи щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину, призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком
на 5 років з іспитовим строком в один рік.

ЗЕМЛЕЮ ВІЙНИ

540’390
наново зареєстровані
на підконтр. території
Донецької області

54 % населення
Донецької
області були
зареєстровані
на непідконт.
території на
початку боїв

осіб
б

на Сході
ході
одіі України
України
ї
уражені вибухами

мін
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39’200

Сходу України підлягає
розмінуванню, половина –
підконтрольної території

у Донецькій області були
пошкоджені / зруйновані,
третина – підконтрольної
території

2

земель

громадян

1828
828
82
28

16’000 км

32 % площі
Донецької

області
окуповано

будинків

61 % експорту
Донецької

За даними Спеціальної моніторингової місії в Україні
Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Схід
України є однією з найзамінованіших територій у світі
Кількість поранених та загиблих від вибухів мін
і площу обстеження до розмінування вказано за
оцінкою Міністерства оборони України у 2018 році

області
втрачено
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Справа перевертня
Завдяки співпраці прокуратури Донецької області з іншими правоохоронцями викрито перевертня.
Працюючи держслужбовцем виконавчої служби Головного управління
юстиції області, 2016 року він взяв участь у всеукраїнському відкритому конкурсі на посади працівників місцевих прокуратур і 2017 року працевлаштувався.
Проте все таємне рано чи пізно стає явним.
Під час подальшої перевірки встановлено, що у 2014 році цей «держслужбовець» тривалий час здійснював збройне патрулювання на блокпостах «ДНР».
Прокуратурою Донецької області колишньому бойовику вручено підозру
за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України щодо участі у незаконних воєнізованих збройних формуваннях, максимальна міра покарання – позбавлення
волі строком на 8 років.

Справа ополченця
До покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років з конфіскацією
усього майна засуджено бойовика «ДНР»
За обвинуваченням, підтриманим прокуратурою Донецької області, оголошено вирок за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України щодо участі у
терористичній організації 36-річного уродженця міста Макіївки, який у складі незаконних збройних формувань «ДНР» брав участь у бойових діях проти
Збройних Сил України.
Слідством встановлено, що до вересня 2015 року він з родиною проживав
на підконтрольній владі України території у Мар’їнському районі, згодом виїхав на окуповану територію, де мешкали батьки.
Добровільно прибув до «військомату ДНР», був зарахований до складу
«роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту 9-го полку 1-го Армійського корпусу „ДНР”», дислокованої у селі Безіменне Новоазовського району. Обслуговував військову техніку. У січні 2016 року звільнився, проте вже за
рік знов став до лав незаконних збройних формувань «ДНР» і воював на околицях Донецька.
У квітні 2018 року під час проведення контррозвідувальних заходів на території Ясинуватського району бойовик був заарештований.
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ЛІНІЄЮ ВОГНЮ
З початку конфлікту на Сході України не менше:

13’000

30’000

загинули:

поранені

2949 3020 1045 147 298
військовослужбовців
ЗС України

цивільних

жінок

дітей

пасажирів
літака MH-17

Дані стосовно жертв серед цивільного населення вказані згідно
з 24-ю доповіддю Управління Верховного комісара Організації
Об’єднаних Націй з прав людини Моніторингової місії ООН
з прав людини в Україні, у період з 14 квітня 2014 року по
15 листопада 2018 року; дані щодо безповоротних втрат
військовослужбовців ЗСУ – РНБО України, лютий 2019 року

Справа радіоактивного екоциду
У квітні 2018 року представники «ДНР» зупинили відкачування води з єнакіївської шахти «Юнком» у селищі Бунге (Юнокомунарівськ) на тимчасово непідконтрольній владі України території.
Ще у вересні 1979 року для зниження метанових викидів на шахті здійснено
підземний ядерний вибух, шахту ізольовано.
На місці вибуху утворилася радіоактивна капсула діаметром 30 метрів, що
потребує сухості. Витік через ґрунтові води радіоактивної рідини може спричинити екологічну катастрофу, у тому числі екосистем Азовського моря.
Прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 441 Кримінального кодексу України – «Екоцид».
Досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури
здійснюватиме Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
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1188
кримінальних проваджень
за фактами сепаратизму, тероризму
розслідувані та прокуратурою
уду
направлені до суду
Направлені до суду кримінальні
провадження щодо сепаратизму
та тероризму:

349

2016
– 2018

2016 р.

437

402
результат
по Державі
у 2018 р.

2017 р.

2018 р.

34%

% 2018 до трьох років
(2016 – 2018)

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ І СЕПАРАТИЗМОМ

Справа волі в’язнів
З початком збройного конфлікту на непідконтрольній владі України території залишилися засуджені, які згодом виявили бажання відбути покарання в
українських установах.
З урахуванням їх звернень і клопотань родичів та правозахисних організацій, за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прокуратурою Донецької області розроблено механізм співпраці з представниками українського омбудсмена для передачі засуджених.
Під патронатом омбудсмена та за підтримки Служби безпеки України з
початку збройного конфлікту до установ Державної кримінально-виконавчої
служби України на лінії зіткнення між блокпостами здійснено 11 передач осіб,
засуджених до початку збройного конфлікту українськими судами: повернулись 199 осіб, зокрема 8 жінок.
За оцінкою представника Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського на кінець
2018 року в місцях несвободи «ДНР» перебували близько 7000 ув’язнених,
з яких 80% прагнуть перейти для відбування покарання на підконтрольну
українській владі територію.
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Справа каяття
У межах програми Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» з
серпня 2015 року здійснюється повернення зі звільненням від кримінальної
відповідальності громадян, які відмовились від участі у незаконних збройних
формуваннях (НЗФ) «Л/ДНР».
Дія цієї програми поширюється на осіб, які відмовилися від участі в діяльності терористичних груп та НЗФ, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, інших тяжких злочинах; щиро готові сприяти
розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такої групи чи формування.
Так, у травні 2014 року мешканець Миколаївки Донецької області приєднався до незаконної перевірки документів на блокпості «ДНР». Розчарувавшись,
цю діяльність полишив. Після звільнення Миколаївки тривалий час переховувався. Згодом прийшло каяття – за порадою матері бойовик звернувся до
правоохоронців.
Під час ретельної перевірки спецслужб встановлено, що чоловік не брав
участі у бойових діях і не вчинив тяжких злочинів. За клопотанням прокуратури
у вересні 2018 року рішенням Слов’янського міськсуду колишній учасник НЗФ
звільнений від відповідальності та повернувся до мирного життя.
До початку 2019 року за програмою звернулись 360 осіб.

Справа сиріт війни
З початком збройного конфлікту на території області 400 сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, стали заручниками ситуації.
За сприяння прокуратури області всіма можливими засобами діти були
евакуйовані з восьми дитячих будинків непідконтрольної території до санаторно-оздоровчого центру «Смарагдове місто» в Національному парку «Святі
Гори» у Лиманському районі Донеччини.
Оскільки усі документи вивезти не вдалося, працівники відділу ювенальної
юстиції Прокуратури Донецької області рік займалися їх відновленням, допомагали у зверненні до суду та брали участь у справах про підтвердження статусу вихованців – і права дітей вдалося поновити.
Згодом, вже на початку 2019 року, Донецьким окружним адміністративним судом задоволено позов прокуратури Донецької області, 18 випускникам
центру зобов’язано виплатити державну допомогу на загальну суму 200 тис.
гривень.
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187’267’000 ₴
позовних вимог пред'явлено до суду
прокуратурою на захист інтересів
р с дітей

Сума позовів, заявлених
прокуратурою на захист
інтересів дітей
(мільйонів ₴):

31
II/2016
– 2018

II / 2016 р.

119
результат
по Державі
у 2018 р.

63%

37
2017 р.

2018 р.

% 2018 до 2,5 років
(II півр. 2016 – 2018)

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

24 грудня 2016 року за ініціативи тогочасного керівника поліції області,
нині – першого заступника Голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області у співпраці з громадами та ПРООН відкрито організований на кшталт систем безпеки Абу-Дабі, Сінгупару та
Лондона Єдиний аналітичний сервісний центр (UASC) – пілотний національний
підрозділ смарт-технологій:
– єдиний для області кол-центр «102», що передбачає утримання виклику
дитини, доки вона не опиниться у безпеці;
– мобільний додаток «Поліція 102» з геолокацією та ПІБ особи у небезпеці;
– інтелектуальне відеоспостереження у восьми містах області 107 камерами, що здатні за 15 секунд розпізнати ситуацію небезпеки, авто за номером
або обличчя особи, яку розшукують;
– смарт-зупинка громадського транспорту. Наприкінці 2017 року керівництвом Нацполіції досвід системи «розумна безпека» поширено на всю Україну.

51

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 3’2019

24 грудня 2016 року, за ініціативи тогочасного
керівника поліції області, нині – Першого
заступника Голови Нацполіції В’ячеслава
Аброськіна, ГУ Нацполіції в Донецькій області,
у співпраці з громадами та ПРООН, відкритий
організований на зразок систем безпеки
Абу-Дабі, Сингупару та Лондону Єдиний
аналітичний сервісний центр («UASC») –
пілотний в країні підрозділ смарт-технологій:
 єдиний для області Колл-центр «102»,
з практикою утримання виклику дитини,
доки вона не опиниться у безпеці;
 мобільний додаток «Поліція 102»,
з геолокацією та П.І.Б. особи у небезпеці;
 інтелектуальне відеоспостереження
у 8 містах області 107 камер, що здатні
за 15 сек. розпізнати ситуацію небезпеки,
авто за номером або обличчя розшуку;
 смарт-зупинка громадського транспорту.
Наприкінці 2017 року керівництвом Нацполіції досвід
системи «розумної безпеки» поширено для всієї України.

Справа мови
Прокуратурою області з’ясовано, що рішенням Донецької обласної ради
від 16 серпня 2012 року № 6/14-346 «Про реалізацію вимог Закону України „Про
засади державної мовної політики” у Донецькій області» російську мову було
визнано регіональною.
Конституційний Суд України 28 лютого 2018 року рішенням у справі
№ 1-1/2018 зазначений Закон визнав неконституційним. Утім Донецька облрада
заходів до скасування свого рішення не вжила.
Прокуратурою області пред’явлено позов про визнання рішення облради
протиправним, який Донецьким окружним адміністративним судом у жовтні
2018 року задоволено.
Аналогічні дев’ять позовів подали Слов’янська, Волноваська, Краматорська
та Костянтинівська місцеві прокуратури, вісім із них уже задоволено судами.
Ще 14 незаконних рішень щодо мовної політики скасовані органами місцевого самоврядування у добровільному порядку, після роз’яснення вимог законодавства органами прокуратури області.
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БЕЗПЕКА
БЕЗПЕКА
Незважаючи на складну соціальнополітичну ситуацію в умовах збройного
конфлікту, координованими зусиллями
правоохоронних органів на Донеччині
забезпечено дотримання високого рівня
правопорядку та безпеки громадян

Головне
управління
Національної
поліції
в Донецькій
області

Департамент
захисту
економіки
Національної
поліції
України

Рівень злочинності удвічі
менший від інших регіонів –
у 2018 році в області
на 10’000 населення було
вчинено 57 злочинів проти
115 у середньому в державі

Головне
Головне управління Головне управління
управління
боротьби
Служби безпеки
Державної
з корупцією
України
та організованою фіскальної служби
в Донецькій
у Донецькій
злочинністю Служби
і Луганській
області
безпеки України
областях

ДОВІРА – № 1
Рівень довіри громадян
до органів прокуратури
Донецької області –
найвищий в Україні
Працею доводимо
зміцнення безпеки,
правопорядку, захисту
інтересів Держави
та прав громадян

2018

2017

2016

Дякуємо за
найцінніше –
довіру

Рейтинг за результатами IV Всеукраїнського
муніципального опитування, проведеного
у 2018 році соціогрупою «Рейтинг» від імені
Міжнародного республіканського інституту
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Тарас Дунас
прокурор Миколаївської області,
державний радник юстиції 3 класу,
кандидат юридичних наук

ПІДВИЩЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ АВТОРИТЕТУ
ПРІОРИТЕТ У ГАЛУЗІ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПРОКУРОРІВ МИКОЛАЇВЩИНИ
І прописні істини потребують,
щоб їх часом нагадували…
Максим Рильський
З огляду на інтеграцію України в європейську спільноту правоохоронні органи нашої держави отримали більше можливостей у використанні засобів
міжнародного співробітництва для обміну досвідом, а також збору доказів
для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які залишили межі держави, на території якої ними було вчинено злочин.
Активно використовує можливості співпраці з іноземними колегами,
в тому числі під час кримінального провадження, і прокуратура Миколаївської
області.
Міжнародне співробітництво
органів прокуратури України
здійснюється на основі міждержавних договорів і угод, учасницею яких є Україна, законів України, а також нормативних актів і
відомчих угод Генеральної прокуратури України.
Застосування заходів міжнародної співпраці надає можли54
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вість прийняти у кримінальних провадженнях обґрунтоване рішення про закінчення досудового розслідування та притягнення винних до відповідальності,
забезпечити виконання завдань кримінального провадження, визначених у
Кримінальному процесуальному кодексі України.
Виконання компетентними органами іноземних держав запитів, які
надійшли від національних правоохоронних органів
За останні роки правоохоронні органи Миколаївської області отримали
матеріали виконання компетентними органами іноземних держав запитів у
12 кримінальних провадженнях.
Унаслідок налагодженої співпраці до Миколаївської області з-за кордону
видано двох правопорушників, які переховувались від органу досудового розслідування та підозрювались у вчиненні особливо тяжких злочинів.
Зокрема, завдяки наполегливій позиції прокуратури області Міністерство
юстиції Республіки Польща задоволило запит про видачу до України громадянина В. для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого у ч. 5 ст. 27, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу
України (КК України).
Іншу особу, видану до України з Російської Федерації, вироком суду визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених у ст.ст. 115, 147, 187, 289 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років.
За запитами правоохоронних органів Миколаївської області ще 14 осіб очікують свого рішення щодо можливості їх видачі правоохоронним органам
нашої держави для притягнення до кримінальної відповідальності.

55

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 3’2019

Робота правоохоронних органів України за запитами закордонних установ
Зі свого боку іноземні колеги також продуктивно використовують
можливості міжнародного співробітництва з правоохоронними органами
Миколаївщини.
Так, за останні три роки правоЗ огляду на сьогоднішні
днішні реаохоронцями регіону забезпечено
лії актуальним є питання
тання щодо
якісне виконання процесуальних дій
можливості видачі (екстрадиції)
екстрадиції)
у 96 клопотаннях. У понад половині
з України до Російської
ої Федерації
випадків запитувалось проведення
громадян РФ, які захищають
щають теридопиту мешканців Миколаївської
торіальну цілісність нашої
шої держави
області як свідків, потерпілих, підота притягуються правоохороннивоохороннизрюваних та обвинувачених. Чверть
ми органами іноземної держави за
указаних клопотань містили проханвчинення злочинів на їїї території
ня про надання даних, що характеризують особу, для надання належної
оцінки особистості правопорушника у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності в іншій державі.
Водночас з огляду на сьогоднішні реалії актуальним є питання щодо можливості видачі (екстрадиції) з України до Російської Федерації громадян РФ, які
захищають територіальну цілісність нашої держави та притягуються правоохоронними органами іноземної держави за вчинення злочинів на її території.
Вбачається, що такі особи не підлягають видачі з України, оскільки їх життю
і здоров’ю на території іноземної держави може загрожувати небезпека.
Так, за результатами екстрадиційної перевірки скасовано запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) та звільнено з ДП «Миколаївський слідчий ізолятор» громадянина Російської Федерації Т., якого затримано за клопотанням іноземної держави у зв’язку з тим, що він перебував
у міжнародному розшуку за вчинення ним злочину на території цієї держави –
збут наркотичного засобу масою 0,53 г ще у 2007 році (пункт «б» ч. 2 ст. 228-1
Кримінального кодексу РФ).
Сам же обвинувачений Т. цю ситуацію пов’язував з політичним переслідуванням його та членів сім’ї за підтримку позиції генерала Джохара Дудаєва.
Згідно з отриманими прокуратурою Миколаївської області даними громадянин Т. у 2014 році служив у міжнародному добровольчому батальйоні імені
Джохара Дудаєва та захищав територіальну цілісність України на сході нашої
держави, а з кінця 2015 року та до часу затримання правоохоронними органами – займався волонтерською діяльністю.
Вказані обставини, з урахуванням відсутності всіх необхідних даних,
які підтверджують обвинувачення громадянина Т. у вчиненні злочину за
межами України, унеможливлюють його видачу (екстрадицію) правоохо56

СПІВПРАЦЯ

ронним органам іноземної держави для притягнення його до кримінальної
відповідальності.
У зв’язку з цим прокуратура області звернулась до Генеральної прокуратури України з клопотанням щодо погодження скасування екстрадиційного
арешту громадянина Т., яке керівництвом ГПУ з питань міжнародного співробітництва було погоджено.
Окрім цього, прокуратурою Миколаївської області скоординовано діяльність відповідних органів для документування довідкою про звернення Т. для
захисту в Україні на період розгляду його заяви про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового захисту.
Слід зазначити, що незабаром після звільнення із слідчого ізолятора громадянина Т. за його проханням зараховано на посаду рядового бійця до складу добровольчого батальйону імені Шейха Мансура.
Перейняття кримінальних проваджень від компетентних органів
іноземних держав
Не залишаються поза увагою регіональної прокуратури і випадки вчинення
громадянами України злочинів за межами нашої держави.
З метою забезпечення виконання принципу невідворотності покарання
правоохоронними органами області переймаються від компетентних органів
іноземних держав кримінальні провадження, розпочаті стосовно мешканців
області, за злочини, вчинені ними поза межами України.
На цей час правоохоронцями регіону проводиться досудове розслідування
у 13 провадженнях різної категорії тяжкості, що надійшли з указаних підстав.

57

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 3’2019

Співпраця з іноземними правоохоронними органами в межах надання
міжнародної допомоги дає можливість використати якнайширше коло заходів для встановлення обставин правопорушення та притягнення винної особи
до відповідальності. Водночас взаємне зобов’язання правоохоронних органів
Миколаївської області у виконанні запитів так само забезпечує отримання іноземними колегами позитивного результату стосовно розслідування злочинів у
їхніх країнах.
Налагодження контактів з міжнародними організаціями та компетентними
установами іноземних держав
Слід зазначити, що відповідно до вимог наказу Генеральної прокуратури
України від 18 вересня 2015 року № 223 «Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва» прокуратура Миколаївської області широко використовує можливості взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями і в інших
галузях, зокрема, шляхом установлення, підтримання та розвитку контактів
з ними, проведення заходів міжнародного співробітництва – зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів, круглих столів і тренінгів, а також реалізації
проектів і програм співпраці.
Так, працівники прокуратури області беруть активну участь у міжнародних
заходах, які є нагодою поділитися своїм досвідом з іноземними колегами та
водночас отримати нові знання, апробовані практикою в інших державах.
Наприклад, у червні 2018 року прокуратура Миколаївської області делегувала свого представника для участі у міжнародному круглому столі «Конституційні засади діяльності законодавчого органу в Україні», який відбувся у
Верховній Раді України.
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Організаторами цієї зустрічі були Європейська комісія за демократію через
право (Венеціанська комісія) Ради Європи, Центр політико-правових реформ,
Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» спільно
з Міжнародним інститутом демократії і сприяння виборам (International IDEA),
за підтримки Європейського Союзу.
На прохання міжнародних експертів учасник круглого столу від Миколаївщини висвітлив питання щодо розподілу влади в Україні, реалізації органами прокуратури області конституційної функції представництва прокурорами
інтересів держави у суді.
У серпні 2018 року керівництво регіональної прокуратури зустрілося з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, наслідком
якої стало проведення у січні цього року круглого столу для прокурорів, суддів і слідчих поліції у межах другого етапу проекту «Інституційна реформа
прокуратури».
До участі у вказаному заході долучилися 18 працівників органів прокуратури області. Також спікерами заходу були міжнародні фахівці Консультативної
місії Європейського Союзу в Україні, представники суддівського корпусу області та слідчі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Обговорено актуальні аспекти взаємодії органів прокуратури, поліції та
суду під час здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень з
метою подальшої підготовки відповідних пропозицій і вдосконалення практики застосування кримінального процесуального законодавства.
У грудні минулого року працівники регіональної прокуратури стали учасниками круглого столу з питань співробітництва та координації діяльності дер59
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жавних органів України та неурядових організацій у зв’язку з початком
роботи Пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській
області.
Під час диспуту досвідом ділились представники Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців, Державної міграційної
служби України, Державної прикордонної служби України, системи
надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадських організацій.
Учасники заходу обговорили питання забезпечення конституційних прав
осіб, поміщених до Пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області, відвідали зазначену установу з метою вивчення втілення зазначеного питання на практиці та звернули увагу керівництва установи на необхідність реального та своєчасного сприяння у реалізації своїх прав особами,
свободу яких обмежено.
Керівництво регіональної прокуратури завжди підтримує ініціативу Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо запрошення працівників органів прокуратури Миколаївщини до участі у міжнародних заходах, організованих Генеральною прокуратурою України.
Загалом у минулому році працівники прокуратури Миколаївської області
взяли участь у понад двадцяти заходах, які проводились за участю міжнародних експертів.
Освітня робота у сфері захисту прав людини
Отримані завдяки участі у вказаних заходах знання та набутий досвід працівники органів прокуратури області також використовують під час проведення освітніх заходів серед школярів і студентів на теми захисту прав людини,
запобігання злочинності та корупції, які проводяться на виконання спільного
наказу Генеральної прокуратури України та Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 289/1375 «Про співпрацю та комунікацію між
відомствами».
Так, у жовтні минулого року проведено зустріч зі студентами юридичного
факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
під час якої молодих правників ознайомлено з роботою прокуратури Миколаївської області, у тому числі з питань міжнародного співробітництва.
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З нагоди Міжнародного дня
Організації Об’єднаних Націй працівники регіональної прокуратури
організували зустріч зі студентами
магістратури другого року навчання спеціалізації «Кримінальна юстиції» Миколаївського інституту
права Національного університету «Одеська юридична академія».
Під час зустрічі прокурори
розповіли студентам про основні
напрями діяльності прокуратури
в межах міжнародно-правового
співробітництва, проаналізували
практичні аспекти виконання повноважень прокурора у вказаній сфері, поділились досвідом щодо виконання
специфічних запитів, які супроводжувалися проведенням великої кількості процесуальних дій.
При цьому студенти отримали реальну можливість ознайомитись з матеріалами виконання запитів іноземних держав про правову допомогу та запитами, складеними працівниками правоохоронних органів Миколаївської області.
Загалом упродовж минулого року працівниками прокуратури області проведено майже 50 освітніх заходів у навчальних закладах регіону, якими охоплено понад 2 тисячі молодих громадян.
Подібні зустрічі з прокурорами спонукають молодь брати участь у різноманітних конкурсах. Зокрема, другий рік поспіль понад 30 студентів миколаївських закладів вищої освіти беруть активну участь у конкурсі наукових
і творчих робіт з прокурорсько-слідчої діяльності. У своїх роботах студенти
використовують знання, отримані під час навчальних заходів за участю прокурорів, а також із вивчення міжнародного досвіду та європейських стандартів
щодо встановлення законності та правопорядку, дають власну оцінку суспільно важливим подіям. У 2017 році студентка Миколаївського юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» Інна Римчук
стала переможницею конкурсу. Також усі лауреати конкурсу відзначаються
керівництвом регіональної прокуратури.
Підсумовуючи, слід зазначити, що працівники прокуратури Миколаївської
області роблять гідний внесок у становлення прокуратури України як правоохоронного органу європейського зразка та сподіваються, що позитивний
досвід їх роботи і надалі буде затребуваний міжнародними експертами та корисний для практичного застосування.
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА
ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
І СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ
За такою назвою 27 березня 2019 року в Національній академії прокуратури України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, організаторами якої виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Національна академія педагогічних наук України та
Pearson Ukraine.
Захід було проведено з метою об’єднання зусиль української та міжнародної освітянської спільноти, зацікавлених осіб для розв’язання проблем іншомовної підготовки працівників правоохоронних органів та сектору безпеки,
обговорення міжнародного досвіду такої підготовки, шляхів його застосування в Україні, а також питань галузевого перекладу.

Відкрив конференцію ректор Національної академії прокуратури України,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Михайло Лошицький (на фото у центрі), який звернувся з вітальним словом
до присутніх викладачів іноземних мов – представників провідних закладів вищої освіти та наукових установ з усіх регіонів України, а також міжнародних
мовних центрів і шкіл.
Ректор Академії зазначив про доцільність розгляду на заході питань, що
стосуються новітніх методик викладання іноземних мов, стратегій забезпечення якості іншомовної підготовки, критеріїв її оцінювання, досвіду впровадження нових технологій і програмного забезпечення у викладанні іноземних мов
для фахівців права та сектору безпеки і висловив сподівання, що дискусія буде
активною і плідною.
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Перший віце-президент
Національної академії
педагогічних наук України,
академік Національної
академії педагогічних наук
України Володимир Луговий

Спікерами на конференції були: перший
віце-президент Національної академії педагогічних наук України, національний експерт
з реформування вищої освіти Програми ЄС
Еразмус+, академік Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий;
заступник директора Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України Євгенія
Габер; міжнародний тренер програм TOEFL,
IELTS Елвін Гарднер (Aвстралія); директор з
питань навчання Міжнародного мовного центру, тренер програм CELTA/CELT-S Кріс Різ;
начальник кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка
Олександр Лагодинський; професор кафедри
іноземних мов № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Людмила Голубнича та інші.

Заступник директора Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка
при Міністерстві закордонних справ України
Євгенія Габер

Начальник кафедри іноземних мов
Воєнно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка
Олександр Лагодинський
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Міжнародний тренер програм TOEFL,
IELTS Елвін Гарднер (Aвстралія)

Директор з питань навчання Міжнародного
мовного центру, тренер програм CELTA/CELT-S
Кріс Різ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної
академії прокуратури України Сергій Мінченко – модератор заходу (зліва), професор
кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»
Богдан Шуневич

Професор кафедри методики
викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних
технологій Київського
національного лінгвістичного
університету Оксана Бігич (зліва),
начальник відділу мовної підготовки
інституту підвищення кваліфікації
прокурорів Національної академії
прокуратури України Ольга Нітенко
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Загалом участь у конференції взяли науково-педагогічні працівники із 17 закладів вищої освіти та наукових установ України: Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ,
Національної академії Служби безпеки України, Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого (кафедри іноземних мов № 1 і № 3), Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Харківського
державного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ,
Інституту Служби зовнішньої розвідки України тощо.
За результатами конференції підготовлено й видано збірник тез доповідей.

НОВІ ВИДАННЯ
Іншомовна підготовка працівників правоохоронних
органів і сектору безпеки: матеріали ІІІ Міжнародної
науково-практичної конференції (27 березня 2019 року). –
Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. –
292 с.
ISBN 978-617-7500-78-9
У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки»,
співорганізатори якої – Генеральна прокуратура України,
Національна академія прокуратури України, Національна
академія педагогічних наук України та Pearson Ukraine,
вміщено тези її учасників. Захід організовано з метою
об’єднання зусиль української та міжнародної освітянської спільноти, зацікавлених осіб для розв’язання проблем іншомовної підготовки працівників правоохоронних органів та сектору безпеки; обговорення міжнародного досвіду такої
підготовки і шляхів його застосування в Україні, а також питань галузевого перекладу.

Детальніше з матеріалами конференції можна ознайомитись за посиланням:
http://napu.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/26.03.19-VERSTKA_nshomovna_pidgotovka.pdf
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Євгеній Лазоренко
прокурор Чернігівської місцевої прокуратури,
юрист 1 класу

Ярослав Помаз
прокурор Чернігівської місцевої прокуратури,
юрист 1 класу

МОМЕНТ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ:
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ
Понад шість років минуло відтоді, як було ухвалено Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України), й трохи більше трьох років – з моменту
початку реформування правоохоронних органів.
Під час реалізації нових норм кримінального процесуального законодавства на практиці виникають чимало проблем. Здебільшого вони залишаються
не розв’язаними на законодавчому рівні – не дає на них однозначних відповідей і судова практика.
Одними з таких невирішених питань є визначення моменту затримання
особи, а також застосування примусу під час його здійснення.
У більшості кримінальних правопорушень саме затримання відіграє ключову роль в отриманні доказів, а момент затримання – впливає на обрахунок
строку повідомлення особі про підозру, прийняття рішення про звільнення
особи з-під варти, обрання запобіжного заходу та досудового розслідування
загалом. Не менш важливим є правильне визначення моменту затримання й
щодо виникнення прав і обов’язків затриманого.
У законодавстві питання про затримання особи регулюються в Конституції
України, Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зако66
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нах України «Про Національну поліцію», «Про безоплатну правову допомогу»
та інших нормативно-правових актах. Водночас до грудня 2018 року в законодавстві була лише одна норма, яка регулювала або принаймні розтлумачувала
момент затримання, – це ст. 209 КПК України.
Усунути вказану проблему
були
покликані розроблені зміни
У більшості кримінальних
их правоподо
КПК
України та Кримінальнорушень саме затримання відіграє
ідіграє клюго
кодексу
України, які Верховна
чову роль в отриманні доказів,
зів, а момент
Рада
України
ухвалила у лисзатримання – впливає наа обрахунок
топаді
2018
року.
Однак і вони не
строку повідомлення особіі про підозвирішили
всіх
проблем,
а в деяру, прийняття рішення про
о звільнення
ких
моментах,
навпаки,
зумовиособи з-під варти, обрання
я запобіжноли
появу
нових.
го заходу та досудового розслідування
озслідування
Питанням визначення затризагалом
мання особи та його складової
частини – моменту затримання
майже не приділено уваги у наукових працях процесуалістів. Більшість наукових доробків окреслювались певними межами: 1) затримання як запобіжний захід (Ю. Аленін, В. Галаган, Ю. Грошевий, Г. Кожевніков, Л. Лобойко та
інші); 2) затримання як тимчасовий запобіжний захід (Г. Сисоєнко, В. Фаринник, Ю. Янович, В. Гончаренко тощо); 3) затримання як етап збирання доказів
(Р. Бєлкін, В. Гмирко, О. Кучинська, М. Михеєнко, М. Погорецький, Н. Сібільова
та інші).
З урахуванням викладеного необхідно провести ґрунтовний аналіз законодавства та визначити дії правоохоронних органів, їх службових осіб, уповноважених на здійснення затримання, з’ясувати зміст термінів «затримання особи»,
«момент затримання особи», а також запропонувати регламентацію процедури точної фіксації моменту обмеження особи у реалізації нею права на вільне
пересування.
Об’єктом цього дослідження є специфічні відносини, які виникають між
уповноваженими особами правоохоронного органу, особою, стосовно якої
вживаються заходи затримання, а також оцінка їх прокурором з погляду дотримання принципів верховенства права, законності, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу, особисту недоторканність та захист.
Безпосереднім предметом дослідження є процесуальні норми, передбачені в ст.ст. 208, 209 КПК України, ст.ст. 23, 29, 34 Закону України «Про Національну поліцію», а також проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних правопорушень», реєстраційний № 7279-д,
прийнятому Верховною Радою України 21 листопада 2018 року.
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Реалізуючи свої повноваження щодо припинення правопорушення, примушення до підкорення законним вимогам тощо, правоохоронні органи наділені
правом проводити затримання особи.
Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду є основним видом тимчасового запобіжного заходу, який здійснюється з метою припинення правопорушення, попередження уникнення від слідства чи суду та запобігання спробам перешкоджання кримінальному провадженню в інший спосіб. Можливість
затримання особи без попереднього отримання рішення суду обумовлена
тим, що часто необхідність затримання виникає раптово і має невідкладний
характер1.
Аналіз положень чинного законодавства свідчить, що визначення поняття
«затримання особи» міститься лише в ч. 2 ст. 176 КПК України.
Водночас особа може бути як зупинена працівниками правоохоронного
органу з підстав, передбачених Законом України «Про Національну поліцію»,
так і затримана поза межами кримінального процесу в порядку, визначеному
КУпАП. Однак слід зазначити, що вказані два види заходів забезпечення правопорядку якісно відрізняються від кримінального процесуального затримання,
оскільки не мають на меті проведення перевірки причетності особи до вчинення кримінального правопорушення.
Затримання особи без ухвали
Затриман
Так, під адміністративним затрисуд
суду є основним
манням слід розуміти захід забезпе- слідчого судді,
тимчасового запобіжного
чення провадження у справах про видом тимч
адміністративні
правопорушення, заходу, який здійснюється з меприпин
правопорушенякий полягає у тимчасовому обмежен- тою припинення
попередження уникнення від
ні свободи пересування і місцезнахо- ня, попередж
дження та застосовується в разі, коли слідства чи суду та запобігання
перешкоджання криміінші заходи адміністративного припи- спробам пер
провадженню в інший
нення неефективні для забезпечення нальному пр
належного виконання провадження в спосіб
справі про адміністративне правопорушення і забезпечення притягнення правопорушника до відповідальності2.
Згідно з КПК України затримання особи – це тимчасовий запобіжний захід,
який застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом3. Разом із тим у КПК України не міститься відповіді на запитання, чи є затриманням
1
Коваленко В.В., Удалова Л.Д., Письменний Д.П. Кримінальний процес: підручник. Київ:
Центр навчальної літератури, 2013. 544 с. С. 189.
2
Калюжний Р.А., Комзюк А.Т., Погрібний О.О. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Науково-практичний коментар / Мего-інфо: юрид. портал-бібліотека України
онлайн з новітньою правовою літературою для навчання, роботи та консультацій. URL: http://
mego.info/ (дата звернення 28.02.2019).
3
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 28.02.2019).
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особи, яка добровільно, без будь-якого тиску з боку працівників поліції погодилась залишитись на місці події до приїзду слідчо-оперативної групи.
У листопаді 2018 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні
та в цілому законопроект № 7279-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого КПК України має бути
доповнено новою ст. 298-2, що охоплює питання затримання уповноваженою
службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок.
У статті 298-2, зокрема, вкаОсоба може бути як зупинена
пинена празується,
що
уповноважена
цівниками правоохоронного
го органу з
службова особа має право без
підстав, передбачених Законом
ном України
ухвали слідчого судді, суду затри«Про Національну поліцію»,, так і затримати особу, підозрювану у вчимана поза межами кримінального
льного проненні кримінального проступку,
цесу в порядку, визначеному
ому КУпАП.
у випадках, передбачених пункОднак ці два види заходів забезпечення
абезпечення
тами 1 і 2 ч. 1 ст. 208 цього Кодекправопорядку якісно відрізняються
няються від
су, та лише за умови, що ця осокримінального процесуального
ного затриба: 1) відмовляється виконувати
мання, оскільки не мають на меті прозаконну вимогу уповноваженої
ведення перевірки причетності
ності особи
службової особи щодо припинендо вчинення кримінального
го правопоня кримінального проступку або
рушення
чинить опір; 2) намагається залишити місце вчинення кримінального проступку; 3) під час безпосереднього переслідування після вчинення
кримінального проступку не виконує законних вимог уповноваженої службової особи; 4) перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
та може завдати шкоди собі або оточуючим4.
З аналізу норм цієї статті вбачається, що в разі добровільної згоди особиправопорушника залишитись на місці події до приїзду слідчо-оперативної групи
та виконання законних вимог правоохоронних органів це не розглядатиметься як затримання особи, оскільки законодавець визначив вичерпний перелік
підстав для затримання особи.
Слід зауважити, що запропонована норма закону, дійсно, необхідна. Проте
вона вводиться законодавцем як нове поняття, що регулює окрему групу правовідносин – затримання осіб, які вчинили кримінальні проступки, і зовсім не
стосується питання затримання особи, яка вчинила злочин. При цьому не слід
забувати, що аналогія закону в кримінальному процесі не застосовується.
4
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: законопроект від 20.04.2018
№ 7279-д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928 (дата звернення:
28.02.2019).
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Отже, щодо першої частини дослідження можемо вивести коротку дефініцію: під терміном «затримання особи» у кримінальному процесі слід розуміти короткостроковий примус, виражений активними фізичними діями з боку
уповноваженої особи правоохоронного органу в обсязі, дозволеному законом та достатньому для забезпечення правослухняної поведінки затриманого.
Стосовно поняття моменту затримання, яке є невід’ємною частиною затримання особи, слід звернути увагу на положення ст. 209 КПК України.
Згідно з цією статтею особа є затриманою з моменту, коли вона силою або
через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою5.
Тобто момент затримання особи
Згідно зі ст. 298-2, якою пларозглядається у двох аспектах: 1) коли
нується доповнити
доп
КПК України,
особу затримано силою – застосувандобровільна згода особи-правопоням заходів фізичного впливу, спецірушника залишитись
зал
на місці поальних засобів; 2) коли особа змушена
дії до приїзд
приїзду слідчо-оперативної
підкоритися наказу та залишитись на
групи та вик
виконання нею законних
місці вчинення кримінального правоповимог право
правоохоронних органів не
рушення, наприклад, до приїзду слідчоє затриманням
затриманн особи, оскільки заоперативної групи.
конодавець визначив вичерпний
Утім у зазначеному положенні КПК
перелік підс
підстав для затримання
України не пояснено, що слід розуміти
особи
під поняттям «сила», а також наведено
оцінне поняття «підкорення наказу». Тож для отримання відповіді на вказані
запитання необхідно звернутись до Закону України «Про Національну поліцію».
Згідно із ст. 42 цього нормативно-правового акта поліція під час виконання
повноважень, визначених Законом, уповноважена вдаватися до таких заходів
примусу: 1) фізичного впливу (сили); 2) застосування спеціальних засобів; 3) застосування вогнепальної зброї.
Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також
спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій
правопорушників6.
На наш погляд, для реалізації правоохоронними органами завдань КПК
України, в тому числі припинення злочинної поведінки особи, єдиним можливим заходом може бути лише фізичний примус, оскільки його застосування
та застосування спеціальних засобів завжди знаходить своє підтвердження та
відображення в процесуальному документі, яким є відповідно до ст. 103 КПК
України протокол.
5
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 28.02.2019).
6
Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 28.02.2019).
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Натомість, яким чином підтвердити факт висловлення наказу і як процесуально оформити його з погляду практичної реалізації, не зрозуміло.
Наявність указаної обставини завжди призводить до спекулювання з боку
сторони захисту часовими межами проведення затримання особи. Зокрема,
завжди акцентується увага на тому, що момент затримання на порядок випереджає той, який вказаний у протоколі.
Зважаючи на це, для побудови єдиної позиції щодо моменту затримання
слід відмовитись від оцінних понять і обмежитися регламентованими законодавством фізичними діями, які
мають конкретний вираз, а саме
Момент затримання особи роз- фізичним примусом, який може втіглядається у двох аспектах:
х: або особу люватися у формах, передбачених
затримано силою – застосуванням
уванням за- у Законі України «Про Національну
ходів фізичного впливу, спеціальних поліцію».
засобів, або вона змушена
на підкориЗі свого боку прокурор, який є
тися наказу та залишитись
ись на місці учасником кримінального процесу і
вчинення кримінального правопору- виконує покладені на нього обов’язшення, наприклад, до приїзду
їзду слідчо- ки, визначені в ст.ст. 2, 8, 9, 11, 12, 20,
оперативної групи
36 КПК України, повинен вживати
необхідних заходів до поновлення
обмежених правоохоронними органами конституційних прав і свобод людини
та громадянина. Насамперед прокурору слід перевіряти процесуальні документи, складені під час затримання, щодо відображення в них обставин затримання особи, осіб, які застосовували примус з метою затримання підозрюваного, а також переліку примусових заходів та часу, на який їх було застосовано
для забезпечення правослухняної поведінки затриманого.
Відсутність у протоколі затримання зазначених важливих складових,
а також тих, що прямо передбачені в законодавстві, надалі призведе до
завдання негативних наслідків повноті та законності проведення досудового
розслідування.
На всі факти виявлення істотних порушень процесуального законодавства
прокурор повинен принципово реагувати шляхом використання інструментарію, наданого йому законом, в тому числі звільнення незаконно затриманих
осіб з місць тимчасового затримання, ініціювання питання притягнення винних
осіб до дисциплінарної відповідальності тощо.
Стосовно другої частини дослідження доходимо висновку, що передбачене в ст. 209 КПК України визначення моменту затримання особи не дає повного уявлення про те, який саме час є точкою відліку щодо виникнення у затриманого прав, обов’язків і, як наслідок, застосованого примусу, відповідних
обмежень конституційних прав і свобод. Тобто з урахуванням викладених у
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статті аргументів слід закріпити визначення поняття «момент затримання», яке
відрізнятиметься від чинного, а також від поняття «добровільне перебування
особи на місці виявлення ознак кримінального правопорушення».
Таким чином, з метою усунення наведених вище суперечностей необхідно
внести зміни до ст. 209 КПК України, надавши чітке визначення моменту затримання особи.
«Під моментом затримання слід
Передбачене в ст. 209 КПК
Передбач
розуміти конкретний час доби, коли
визн
моменту заособа через примусові заходи (фізичну України визначення
ос
не дає повного
силу; застосування спеціальних засо- тримання особи
про те, який саме час є
бів; застосування вогнепальної зброї) уявлення пр
відл
щодо виникнення
змушена залишитися поряд із уповно- точкою відліку
затриманого прав, обов’язків і,
важеною службовою особою чи в при- у затримано
міщенні, визначеному уповноваженою як наслідок, застосованого примувідповідних обмежень констислужбовою особою. Уповноважена су, відповідн
прав і свобод
службова особа має право без ухвали туційних пра
слідчого судді, суду затримати особу,
підозрювану у вчиненні кримінального злочину, у випадках, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 208
цього Кодексу, та лише за умови, що ця особа:
1) відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової
особи щодо припинення кримінального злочину або чинить опір;
2) намагається залишити місце вчинення кримінального злочину;
3) під час безпосереднього переслідування після вчинення кримінального
злочину не виконує законних вимог уповноваженої службової особи.
Затриманням особи не вважається добровільна згода особи залишитись на
місці виявлення ознак кримінального правопорушення до приїзду слідчо-оперативної групи та добровільна згода особи на видачу матеріальних об’єктів,
які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять
інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що
встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети,
що були об’єктом кримінально протиправних дій».
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