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КИСВО -СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

Р IШЕННЯ  

Про  заслуховування  гнформацг i про  стан  законностг , 

боротьби  гз  злочиннгстю , охорони  громадського  порядку  та  результати  
дгяльностг  Киево -Святошинськог  мгсцевог  прокуратуры  

на  територгг  району  в  2016 роцг  

Вгдповгдно  до  пункту  36 частини  1 статтг  43 Закону  цкра iни  «Про  мгсцеве  
санiоврядування  в  цкра iнг» та  Закону  цкра iни  «Про  внесення  змгн  до  деяких  законгв  
цкра iни  щодо  гнформування  кергвниками  правоохоронних  органгв  громадськостг  про  
стан  законностг  та  заходи  щодо  П  змгцнення », заслухавши  гнформацгю  про  стан  
законностг , боротьби  гз  злочиннгстю , охорони  громадського  порядку  та  результати  
дгяльностг  Киево -Святошинсько i мгсцево i прокуратури  на  територг i району  в  2016 

роцг , районна  рада  

виргшила : 

Iнформацгю  про  стан  законностг , боротьби  гз  злочиннгстю , охорони  

громадського  порядку  та  результати  дгяльностг  Киево -Святошинсько i мгсцево i 

прокуратури  на  територг i району  в  2016 роцг , що  додаеться , взяти  до  вгдома . 

Голова  ради 
	

В .Е . Гедульянов  

м . Киiв  
20 грудня  2016 року  
N4 204-15-VII 
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ЗВIТ  

кергвника  мгсцевоа  прокуратуры  
Дмитруня  Ю. О. 

про  роботу  мгсцевоа  прокуратури  

у  2016роцг  

на  засгдання  Киево -Святошинсвкоа  
районное  ради  на  24.12.2016 

Шановний  Вадиме  Едуардовичу , Мирославо  Михайлгвно , 
депутати  районно  рад  и  та  запрошенг ! 

На  виконання  вимог  статтг  6 Закону  Укра iни  «Про  

прокуратуру » хочу  на  вгдкритому  пленарному  засгданнг  

Киево -Святошинсько l районно  ради  погнформувати  населення  

Киево -Святошинського  району  про  результати  дгяльностг  

мгсцево i прокуратури . 

Виконуючи  вимоги  Закону  Украiни  «Про  прокуратуру » надам  

узагальненнг  статистичнг  та  аналгтичнг  данг  про  нашу  роботу , а  

також  коротко  зупинюсь  на  тих  позитивних  напрацюваннях  яках  

нами  досягнуто  за  цей  ргк  роботи . 

Хотгв  би  вгдразу  зазначити  що  цей  перший  рiк  роботи  мгсцево i 

прокуратури  був  не  легкий . 

Нам  довелось  працювати  в  умовах  зменшення  кглькостг  

працгвникгв  прокуратури  за  результатами  реформи  майже  удвгчг  та  

розширення  юрисдикцг i прокуратури  на  Василькгвський , 

Вишгородський , Макаргвський , Обухгвський  райони , мгст  Буча  та  

Iрпеня . 
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Не  менш  важливим  у  питаннг  боротьби  зг  злочиннгстю  було  

налагодження  нормально ! спгвпрацг  з  працгвниками  новостворено i 

Нацгонально i полгцг i в  умовах  iх  «кадрового  голоду ». Лише  

вдумайтесь  упродовж  року  фактично  на  роботе  у  вгддглг  полгцг i 

працювало  не  бгльше  15 слгдчих  при  штатг  63 особи . 

З  метою  узгодження  зусиль  правоохоронних  органгв  у  

змгцненнг  законностг  i правопорядку  пгд  моiм  головуванням  

проведено  спгльну  нараду  за  участг  виконувача  обов 'язкгв  

начальника  Головного  управлгння  Нацгонально i полгцг i Ценова  

Дмитра  Анатолгйовича . На  вказангй  нарадг  обговорено  

ефективнгсть  дгяльностг  правоохоронних  органгв  щодо  протидг i 

злочинностг  та  корупцг i, у  тому  числг  гх  органгзованим  проявам  на  

територг i Киево -Святошинського  району . 

Вважаю , що  незважаючи  на  вказанг  проблеми  нам  вдалось  

налагодити  взаеморозумгння  з  працгвниками  

Киево -Святошинського  вгддглу  полгцгi i досягнути  позитивних  

тенденцгй . 

Тепер  коротко  про  статистичнг  данг  роботи  мгсцево i 

прокуратури  в  частинг  саме  Киево -Святошинського  району . 

Упродовж  поточного  року  мгсцевою  прокуратурою  надано  430 

вказгвок  слгдчим  для  ефективного  розслгдування  кримгнальних  

проваджень , скасовано  75 незаконних  постанов  про  закриття  

кримгнальних  проваджень , викрито  48 рангше  укритих  полгцгею  

кримгнальних  проваджень , прийнято  участь  у  57 судових  

засгданнях  у  слгдчого  суддг  при  розглядг  скарг  на  ргшення , дii чи  

бездгяльнгсть  слгдчого  та  прокурора . Також  працгвниками  

прокуратури  пгдтримано  обвинувачення  у  247 кримгнальних  
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справах  в  судг  де  постановлено  обвинувальнг  вироки  суду , 

забезпечено  реагування  на  незаконнг  ргшення  судгв  шляхом  

внесения  32 апеляцгйних  скарг  та  3 касацгйних  скарг . 

Стосовно  ргвня  злочинностг  на  територгг  району . 

У  поточному  роцг  Киево -Святошинським  вгддглом  полгцг i до  

Сдиного  реестру  досудових  розслгдувань  внесено  5522 заяви  i 

повгдомлення  про  злочини , що  на  3,3 °/о  бгльше , нiж  за  аналоггчний  

пергод  2015 року  (5345). 

З  них  бгльше  сорока  вгдсоткгв  складають  тяжки  - 1522 (43,6%) 

та  особливо  тяжкг  - 181(5 ,2%). 

У 	структург 	злочингв , 	скоених 	на 	територг i 

району  майже  70 вгдсоткгв  вгд  облгкованих  становлять  

правопорушення  проти  власностг . У  поточному  роцг  вже  

зареестровано  2431 кримгнальне  прав  опорушення  проти  власностг . 

Бгльше , нгж  три  чвертг , правопорушень  цгеi категорг i 

складають  крадгжки  (1985), грабежг  (120), розбгйнг  напади  (35), 

шахрайства  (213), вимагань  (5). 

Не  достатнгм  залишаеться  ргвень  розкриття  злочингв  в  

районг . 

Розкрито  480 кримгнальних  правопорушень , у  яких  особам  

вручено  повгдомлення  про  пгдозру . До  суду  для  розгляду  по  сутг  

скеровано  4б  1 кримгнальне  провадження . 

Тепер  стосовно  напращовань  у  конкретних  сферах . 

Розпочну  з  найбгльш  тяжких  злочингв  проти  життя  людей . 

Слгд  зауважити , що  завдяки  злагодженнгй  роботг  мгсцево i 
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прокуратури  та  Киево -Святошинського  вгддглу  полгцг i розкрито  ряд  

резонансних  вбивств , якг  набули  значного  суспгльного  

обговорення . 

По -перше  це  вбивство  водгя  «B1aBlaCar», 25-ргчного  
львгв 'янина  Тараса  Познякова , який  зник  4 квгтня  цього  року  в  

районг  с . Бобриця . Незважаючи  на  складнгсть  вчиненого  злочину , 

на  початку  серпня  затримано  та  пов iдомлено  про  пiдозру  одному  зi 

зловмисникгв , який  причетний  до  вбивства . 

По -друге ,  потргйне  вбивство  родини  гз  с . Жорнгвка . Жертвами  

вказаного  злочину  виявилося  подружжя  пенсгонергв  та  iхня  донька . 

Кримгнальне  правопорушення  розкрито  по  гарячих  слгдах , не  

зважаючи  на  те , що  пгдозрюваний , яким  виявився  чоловгк  загибло i 

жгнки , сво iми  показами  намагався  ввести  слгдство  в  оману . 

Не  менше  суспгльного  обговорення  викликало  жорстоке  

вбивство  таксиста  в . Гатне , яке  трапилося  наприкгнцг  квгтня  2016 

року . Так  4 зловмисники  з  метою  зав  олод iння  автомобглем  таксг  

нанесли  водгю  близько  40 ножових  поранень , вгд  яких  останнгй  

помер  в  лгкарнг . Двое  зг  злочинцгв  затриманнг  того  ж  дня  на  

вищевказаному  автомобглг . У  жовтнг  кримгнальне  провадження  

направлено  до  Киево -Святошинського  районного  суду  Киiвсько i 

областг , де  на  даний  час  перебувае  на  розглядг . 

Не  менш  жорстоким  було  вбивство  пенсгонерки  в  м . Боярка . 

В  липнг  поточного  року , в  ходг  сварки  молодий  хлопець  нангс  3 

удари  сокирою  в  голову  жгнцг  похилого  вгку , в iд  яких  остання  

померла  в  лгкарнг , пгсля  чого  хлопець  разом  зг  спгльницею  

заволодгли  майно  загибло i. Обвинуваченими  у  вчиненг  вказаного  
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злочину  е  рангше  неодноразово  судимий  1 8-р iчний  молодик  та  його  

31 -р iчна  спгвмешканка . 

Завдяки  якгсному  здгйсненню  процесуального  кергвницва  

прокуроргв  мгсцево i прокуратури  до  суду  направлено  9 

проваджень  вказано i категоргг , якг  на  даний  час  перебувають  на  

розглядг  у  Киево -Святошинському  районному  судг . 

Також  закгнчено  досудове  розслгдування  за  фактом  

викрадення  двох  людей  у  ЖК  «Софгя» у  с . Софг iвська  Борщаггвка  з  

метою  вимагання  в  останнгх  грошових  коштгв , яке  мало  мгсце  у  

вереснг  поточного  року . Обвинувальний  акт  вгдносно  одного  з  

бандитгв  направлено  до  суду , вгдносно  гнших  учасникгв  матергали  

спрямованг  до  Генерально i прокуратури  Укра iни . 

Якщо  говорити  про  розбгйнг  напади  та  грабежг  то  iх  зростання  

можна  пояснити  економгчним  становищем , антитерористичною  

операцгю  на  Сходг  держави  та  славнозвгсним  «законом  Савченко », 

завдяки  якому  особливо  небезпечнг  злочинцг  достроково  вийшли  на  

волю . 

Буквально  вчора  нами  направлено  до  суду  кримгнальне  

провадження  стосовно  двох  зловмисникгв , якг  цингчно  з  метою  

наживи  вчинили  розбгйний  напад  в  ходг  якого  нанесли  близько  

десяти  ударгв  кирпгчем  продавчинг  магазину  у  с . Крюкгвщина  та  

заволодгли  коштами . Вгдео  з  камери  магазину  цього  розбгйного  

нападу  облетгло  мережу  Iнтернет . 

Загалом  у  поточному  роцг  нами  направлено  до  суду  8 

проваджень  за  фактом  розбгйних  нападгв  та  15 за  фактом  грабежгв . 

Не  залишаеться  мгсцева  прокуратура  осторонь  боротьбг  з  

органгзованою  злочиннгстю . 



У  поточному  роцг  завдяки  принциповгй  позицг i прокуратури  

виявлено  та  знешкоджено  органгзовану  групу  у  складг  4 осгб , якг  

органгзували  та  утримували  мгсця  розпусти , де  здгйснювалась  

дгяльнгсть  з  надання  сексуальних  послуг  з  метою  отримання  

прибуткгв  (сутенерство ).  Учасникам  органгзовано i групи  

повгдомлено  про  пгдозру  у  вчиненнг  кримгнальних  правопорушень , 

передбачених  ч .2 ст. 302, ч .2 ст . 303 КК  Укра iни . 

Кргм  того , спгльними  зусиллями  з  оперативними  пгдроздглами  

державно ! фгскально i служби  припинено  роботу  пгдпгльного  цеху  з  

виробництва  фальсифгкованих  алкогольних  напо iв , реалгзацгя  яких  

вгдбувалась  на  теренах  Киiвсько i областг . В  ходг  санкцгонованого  

обшуку  вилучено  майже  60 тон  спиртовмгсно i речовини  та  

обладнання  з  виробництва . Роботу  злочинно 1 групи  у  складг  4 осгб  

припинено . На  даний  час  вказане  кримгнальне  провадження  

прокуратурою  областг  скеровано  до  суду . 

Робота  мгсцево i прокуратури  також  визначаеться  виходячи  з  
пргоритетгв  визначених  Генеральним  прокурором  Укра iни . 

Одним  з  таких  е  протидгя  корупцгйним  та  пов ' язаним  з  

корупцгею  правопорушенням . 

Упродовж  поточного  року  мгсцевою  прокуратурою  складено  5 

протоколгв  про  адмгнгстративнг  корупцгйнг  правопорушення , за  

результатами  розгляду  яках  Киево -Святошинським  районним  

судом  двое  oci6 було  визнано  винними  та  накладено  

адмгнгстративне  стягнення  у  виглядг  штрафу  на  загальну  суму  6000 

гривень . 
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На  початку  вересня  мгсцевою  прокуратурою  внесено  подання  

Гореницькгй  сгльськгй  радг , голова  яко i одночасно  перебував  

спiввласником  та  пiдписантом  пiдприемства , заснованого  та  

очолюваного  ним  до  обрання  сгльським  головою . На  цей  час  за  

результатами  розгляду  подання  ргшенням  Гореницько i сгльсько i 

ради  звгльнено  з  посади  Гореницького  сгльського  голову . 

Ще  одне  подання  внесено  у  зв 'язку  з  перебуванням  головного  

редактора  комунального  пгдприемства  «Редакцгя  газети  «Трибуна » 

Петропавлгвсько -Борщаггвсько i сгльсько i ради  одночасно  на  посадг  

директора  та  единого  засновника  пгдприемства , що  спецгалгзуеться  

на  видавницькгй  дгяльностг  та  роздргбнгй  торггвлг  книжками , 

внаслгдок  чого  комунальним  пгдприемством  на  рахунок  цього  

пгдприемства  перераховано  майже  500 тис . гривень . На  цей  час  

Петропавлгвсько -Борщаггською  сгльською  радою  проводиться  

службове  розслгдування  фактгв , наведених  у  поданнг . 

Навгть  пгсля  обмеження  повноважень  органгв  прокуратури  на  

складання  протоколгв  про  корупцгйнг  правопорушення  мгсцева  

прокуратура  роботу  на  вказаному  напрямку  продовжуе  i згбранг  

матергали  направляв  до  територгальних  органгв  Департаменту  

захисту  економгки  Нацгонально i полгцг i для  складання  протоколгв . 

Зокрема  за  результатами  розгляду  таких  матергалгв  мгсцево i 

прокуратури  вгдносно  рангше  мною  зазначеного  головного  

редактора  КП  «Редакцгя  газети  «Трибуна » складено  протокол , який  

на  даний  час  розглядаеться  у  судг . 

Бгльше  того , основнг  зусилля  на  вказаному  напрямг  

переоргентовано  на  виявлення  кримгнальних  корупцгйних  

правопорушень . 
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Так , мгсцевою  прокуратурою  направлено  до  суду  

обвинувальний  акт  вгдносно  голови  автогаражного  кооперативу  у  

вчиненнг  злочину , передбаченого  ч . 4 ст. 368-3 КК  Украгни  та  

юриста  цього  ж  кооперативу  у  вчиненнг  злочину , передбаченого  

ч . 5 ст. 27, ч . 4 ст . 3б8-3 КК  Укра iни , якi вимагали  7 тисяч  доларгв  

вгд  громадянина  за  прийняття  в  члени  гаражного  кооперативу  та  

видглення  йому  земельное  дглянки  на  територгг  кооперативу . 

Переходячи  до  наступного  прикладу  як  не  сказати  вираз  

«Кому  вгйна , а  кому  мати  ргдна». 

В  умовах  постгйного  загострення  военного  конфлгкту  в  нашгй  

державг  та  необхгдностг  забезпечення  прав  oci6, якi беруть  

безпосередню  участь  в  бойових  дгях , мгсцевою  прокуратурою  

спгльно  зг  спгвробгтниками  прав  оохоронних  органгв  району  викрито  

групу  осгб , якi за  попередньою  змовою  отримували  в iд  учасникгв  

АТО  грошовг  кошти  пгд  приводом  подальшог  передачг  

високопосадовцям  з  Мгнгстерства  оборони  Укра iни  для  виргшення  

питания  про  безоплатне  отримання  квартир  на  територге  Киево -

Святошинського  району . Вказанг  особи  були  затриманг  одразу  пгсля  

передачг  частини  неправомгрно i вигоди  в  розмгрг  2,5 тисяч  

доларгв  США  на  мгсцг  вчинення  злочину . 

У  листопадг  поточного  року  досудове  розслгдування  у  

вказаному  кримгнальному  провадженнг  завершено  направленням  

обвинувального  акту  до  суду . 

Дгг  обвинувачених  квалгфгковано  за  ч . 4 ст. 27, ч . 2 ст. 15 ч . 3 

ст. 369 КК  Укра iни . 

Кргм  того , за  принципово i позицге  мгсцево i прокуратури  у  

груднг  цього  року  скеровано  для  розгляду  до  суду  обвинувальний  
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акт  у  кримгнальному  провадженнг , досудове  розслгдування  у  якому  

тривало  починаючи  з  2013 року , за  обвинуваченням  колишнього  

першого  застцпника  Боярського  мгського  голови  у  вчиненнг  

злочингв , передбачених  ч . 2 ст. 3 64, ч . 2 ст. 366 КК  Укра iни , 

умисними  дгями  якого  завдано  мешканцям  мгста  Боярка  тяжких  

наслгдкгв  у  виглядг  вибуття  з  iхньо i власностг  належно i iм  земельно  

дглянки , вартгсть  яко i станом  на  час  вчинення  злочину  складала  102 

000 гривень . 

Перед  вгзитом  до  Вас  сьогоднг  мною  до  суду  з  обвинувальним  

актом  направлено  кримгнальне  провадження  щодо  державного  

виконавця  вгддглу  державно ! виконавчо i служби  районного  

управлгння  юстицг i, який  вимагав  неправомгрну  вигоду  за  

виргшення  питання  про  зняття  арешту  з  житлового  будинку . 

Державного  виконавця  було  затримано  пгд  час  отримання  частини  

неправомгрно i вигоди  у  розмгрг  500 доларгв  США . 

Мгсцева  прокуратура  й  надалг  протидгятиме  корупцгйним  

проявам  на  територг i району . 

Щ  е  одним  пргоритетом , виз  наченим  Генеральним  

прокурором  Украгни  та  прокурором  областг  е  захист  гнтересгв  

держави  та  протидгя  злочинностг  у  сферг  використання  лгсових  

ресурсгв . 

З  метою  виявлення , розкриття  та  розслгдування  кримгнальних  

проваджень  у  вказангй  сферг  мною  створено  мгжвгдомчу  робочу  

грУпУ • 

Плгдна  робота  мгжвгдомчо i групи  дала  першг  позитивнг  

результати . 
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Нами  направлено  до  суду  обвинувальний  акт  щодо  службово i 

особи  Бучанського  вгйськового  лгсництва  ДП  «Ржищгвський  

вгйськовий  лгсгосп», яким  допущено  розтрату  лгсопродукцг i. 

Так , досудовим  розслгдуванням  встановлено , що  упродовж  

двох  рокгв  майстер  лгсу  у  Бучанському  вгйськовому  лгсництвг , що  

розташоване  у  с . Буча  Киево -Святошинського  району , шляхом  

зловживання  службовим  становищем  розтративив  лгсопродукцг i на  

загальну  суму  майже  1,5 млн . гривень . 

Дгi останнього  квалгфгковано  за  ч .5 ст. 191 КК  Украiни . 

За  принципово i позицг i мгсцево i прокуратури  районним  судом  

задоволено  клопотання  слгдчого  про  обрання  майстеу  лгсу  

запобгжного  заходу  у  виглядг  домашнього  арешту . 

Також  судом  накладено  арешт  на  майно  пгдозрюваного  з  

метою  можливо i конфгскацг i майна . Робота  на  вказаному  напрямг  

тривае . 

3 уракуванням  будгвельного  буму  на  територгг  району  

активно  працювали  й  незаконнг  копачг  пгску , яки  без  

отримання  дозволу  Держгеонадра  Украгни  здгйснювали  

незаконний  намив  пгску . 

Однак , зав  дяки  наполегливгй  та  принциповгй  позицц  

прокуроргв  у  кримгнальному  провадженнг  за  ознаками  

кримгнального  правопорушення , передбаченого  ч . 1 ст . 240 КК  

Укра iни(порушення  встановлених  правил  охорони  надр , що  

створило  небезпеку  для  довкглля ), групг  слгдчих  та  взаемодг i з  
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громадськими  активгстами , в  тому  числг  ГО  «Стоп  Корупцг i», 

упродовж  п 'яти  мгсяцгв  поточного  року  вдалося  вилучити  4 

землесосних  снаряди , розташованих  на  територг i Ходосгвсько i 

сгльсько i ради  району , чим  припинено  незаконну  дгяльнгсть  

копачгв , що  займалися  незаконним  видобуванням  пгску  упродовж  

декглькох  рокгв . Досудове  розслгдування  тривае . 

Ще  однгею  проблемою  не  лише  у  Киево -Святошинському  

районг , а  й  по  всгй  державг  е  гральний  бгзнес . 

У 	поточному 	роцг 	безпосередньо 	працгвниками  

мгсцево i прокуратури  на  пгдставг  ухвал  Киево -Святошинського  

районного  суду  Киiвсько i областг  проведено  26 обгиухгв  у  гральних  

закладах , якг  розташованг  на  територг i Киево -Святошинського  

району , у  зв 'язку  з  чим  дгяльнгсть  гральних  закладгв  припинено . У  

ходг  обшукгв  виявлено  та  вилучено  понад  100 одиниць  

комп 'ютерно i технгки , а  також  гншг  речг  i документгв , за  допомогою  

яких  надавались  послуги  у  сферг  грального  бгзнесу . Пгсля  

проведения  вгдповгдних  експертиз  буде  прийнято  ргшення  у  

кожному  кримгнальному  провадженнг  вказано i категорг i. До  

проведения  таких  рейдгв  залучались  бгйцг  полку  особливого  

призначення  «Миротворець ». Запевнюю  Вас  боротьба  з  гральним  

бгзнесом  не  зупиняеться  i буде  тривати  до  повного  припинення  

роботи  таких  незаконних  закладгв . 

Тепер  що  стосуеться  стану  додержання  законгв  органами  

фгскальног  служби . 

УпродовЖ  2016 року  СЛ 1дчИМ  управЛ 1иняМ  ф 1нанСОвих  

розслгдувань  Киево -Святошинсько i ОДП I ДФС  у  Киiвськгй  областг  
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закгнчено  розслгдування  у  40 кримгнальних  провадженнях  (у  2015 

роцг  — 13), гз  них , направлено  до  суду  — 17 (у  2(} 15 роцг  — 4), з  

обвинувальним  актом  — 7 (у  2015 роцг  — 2), направлено  до  суду  для  

звгльнення  вгд  вгдповгдальностг  за  нереабглгт' ючими  обставинами  —

10 (у  2015 роцг  — 1). 

У  закгнчених  крил iгнальних  провадженнях  встановлено  суму  

обов 'язкових  платежгв  лгiайже  12 млн . грн . (у  2015 роцг  — 0). 

Так , завдяки  принциповгй  позицг i процесуальних  кергвникгв  

Киево -Святошинсько i л1гсцево i прокуратури  у  поточному  роцг  у  

кримгнальному  провадженнг  вгд  2б . 02.201 б  за  ч . 3 ст. 212 КК  

цкра iни  до  суду  направлено  клопотання  про  звгльнення  в iд  

кримгнально i вгдповгдальностг  на  пгдставг  ч . 4 ст . 212 КК  Укра iни  у  

зв 'язки  гз  погашеннял i податкгв  ц  сумг  б ,29 млн . грн ., яке  ухвалою  

Киево -Святошинського  районного  суду  вгд  05.04.201 б  задоволено . 

Пгд  час  досудового  розслгдування  слгдчими  СУ  ФР  

Киево -Святошинсько i ОДП I ГУ  ДФС  у  Киiвськгй  областг  

накладено  арешт  на  лiайно  у  закгнчених  крил 1гнальних  

провадженнях  на  суму  8 млн . грн . (ц  2015 роцг  — лише  140 тис . 

грн .). 

У  травнг  поточного  року  затверджено  i спрял 1овано  до  суду  

обвинувальний  акт  крил iгнальному  провадженнг  стосовно  

кергвника  ТОВ  НВП  «Енергогазпром », якай  умисно  у  хилився  вгд  

сплати  податкгв  s особливо  великих  розмграх . 
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Досудовим  розслгдуванням  вставлено , що  внаслгдок  

пгдроблення  документгв  про  постачання  на  державне  пгдприемство  

у  сферг  енергетики  обладнання  вартгстю  бгльш  нгж  27 млн . грн ., яке  

ф  актiiчно  не  здгйснювалось , кергвник  приватно i фгрми  безпгдставно  

сформував  податковий  кредит  з  податку  на  додану  вартгсть  на  суму  

понад  3 млн . гривень . 

Дii пгдозрюваного  квалгфгкованг  за  ч . 3 ст. 212, ч . 1 ст. 366 КК  

Укра iни , як  ухилення  вгд  сплати  податкгв  в  особливо  великих  

розмграх  та  пгдроблення  офгцгйних  документгв . 

На  даний  час  тривае  судовий  розгляд  справи . 

Щодо  протидгг  незаконному  привласненню  комунального  

майна  та  розтрати  бюджетник  коштгв  територгальног  громади  

району . 

24.12.2015 Киево -Святошинською  мгсцевою  прокуратурою  за  

результатами  розгляду  повгдомлення  Киево -Святошинського  

виробничого  управлгння  житлово -комунального  господарства  

внесенг  вгдомостг  до  Сдиного  реестру  досудових  розслгдувань  за  

ознаками  кримгнальних  правопорушень , передбачених  ч . 2 ст . 3 б4, 

ч . 1 ст. 190 та  ч . 1 ст . 367 КК  Укра iни . 

За  наполегливо i позицг i мгсцево i прокуратури  щодо  

повернення  нерухомого  майна  територгальнгй  громадг  району  

комунальним  пгдприемством  Киево -Святошинського  ВУЖКГ  

внесено  апеляцгйну  скаргу  на  ргшення  Тельмангвського  районного  

суду  Донецько i областг . 

24.11.201 б  ргшенням  апеляцгйного  суду  Донецько 1 областг  

задоволено  апеляцгю  комунального  пгдприемства  та  ухвалено  ноге  
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ргшення , яким  вгдмовлено  у  задоволенг  зустргчного  позову  

Кочеткова  М .В . до  МПБП  «Грань » про  визнання  права  власностг  на  

нерухоме  майно , як  наслгдок  спортивно -оздоровчий  комплекс  

повернуто  об ' еднангй  громадг  району . 

Також  у  кримгнальному  провадженнг  N 42016111200000126 

повгдомлено  про  пгдозру  колишньому  першому  заступнику  

генерального  директора  Киево -Святошинського  ВУЖКГ  у  

вчиненнг  злочингв , передбачених  ч .2 ст . 191. ч . 1 ст . 366 КК  

Укра iни , який  зловживаючи  своiм  службовим  становищем  здгйснив  

розтрату  комунального  майна  на  суму  100 тис .грн . шляхом  

пгдписання  договору  купгвлг -продажу  бульдозеру , вартгсть  якого  за  

цим  договором  була  значно  завищена  за  дгйсну . 

Предетавництво  

Перед  усгм  дгяльнгсть  прокуратури  на  напрямг  представництво  

гнтересгв  громадян  та  держави  в  судг  иотребуе  роз  'яснення . 

4скгльки  до  прокуратури  надходять  численнг  звернення  в  т .ч . 

державних  органгв  та  органгв  мгсцевого  самоврядування  з  цих  

питань . 

Як  я  вже  говорив  на  початку  виступу  в  Укра iнг  проходить  

реформування  органгв  прокуратури . 

Так , з  30 вересня  2016 року  набрали  чинностг  змгни  внесенг  до  

Конституцг i Укра iни  Законом  Украгни  вгд  02 червня  2016 року . 

На  даний  час  вгдповгдно  п. 3 ч . 1 ст. 131-1 Конституцг i 

Укра iни  в  Украгнг  дге  прокуратура , яка  здгйснюе  представництво  
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гнтересгв  держави  в  судг  у  виключних  випадках  i в  порядку , що  

визначенг  законом . 

Таким  чином  за  результатами  прийнятих  змгн  щодо  

реформування  прокуратури  в  свой  роботг  слгд  враховувати , що  

прокуратура  на  даний  час  не  здгйснюе  «Загального  Нагляду», не  

здгйснюе  представництво  громадянина  в  судг , а  представництво  в  

судг  законних  гнтересгв  держави  у  раз i, якщо  захист  цих  гнтересгв  

не  здгйснюе  або  неналежним  чином  здгйснюе  орган  державно i 

впади , орган  мгсцевого  самоврядування  чи  гнший  суб 'ект  владних  

повноважень , до  компетенцг i якого  вгднесенг  вгдповгднг  

повноваження , а  також  у  разг  вгдсутностг  такого  органу . 

Громадянам  в  даному  контекстг  слгд  надавати  роз 'яснення , що  

з  01 липня  2015 року  вгдповгдно  до  ст .ст. 13, 14 Закону  Укра iни  

«Про  безоплатну  правову  допомогу » забезпечуеться  надання  

безоплатно i вторинно i правово i допомоги  таким  категоргя  осгб , якг  

належать  до  основних  соцгальних  i демографгчних  груп  населения , 

в  тому  числг  гнвалгди . 

Безоплатна  вторинна  правова  допомога  включав  такт  види  

правових  послуг  як  захист , здгйснення  представництва  гнтересгв  

oci6, що  мають  право  на  безоплатну  вторинну  прав  ову  допомогу , в  

судах , гнших  державних  органах , органах  мгсцевого  

самоврядування , перед  гншими  особами , складення  документгв  

процесуального  характеру . 

Що  стосуеться  виконаног  роботи  прокуратури  на  протязг  

2016 року . 
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3 початку  року  мгсцевою  прокуратурою  заявлено  10 позовгв  

(без  врахування  позовгв  на  захист  прав  неповнолгтнгх ). 3 них  у  

сферг  земельних  правовгдносин  - 7 позовгв  щодо  земель  ргзних  

категоргй  на  суму  понад  50 млн . грн . (площа  понад  100 га); в  

бюджетнгй  сферг  - 1 позов  на  суму = понад  700 тис . грн ., в  сферг  

захисту  державно i та  комунально i власностг  2 позови  на  суму  500 

тис . гривень . 

Всього  на  погодження  протягом  2016 року  до  прокуратури  

областг  направлено  понад  30 проектгв  позовгв . 

3 початку  року  задоволено  11 позовгв  прокурора  (у  тому  числг  

попереднгх  рокгв ). З  них  у  земельнгй  сфер i -2 щодо  повернення  50 

га  земель ; 2 - у  сферг  охорони  державно i власностг  щодо  

повернення  майна  вартгстю  300 тис . грн .; в  бюджетнгй  сферг  - 3 

позови  на  суму  25 тис . гривень . 

Щодо  актуальних  справ  

«ГУРТОжИТКИ » 

Ще  прокуратурою  Киево -Святошинського  району  у  2014 роцг  

до  Киево -Святошинського  районного  суду  пред 'явлено  позов  в  

гнтересах  40 неповнолгтнгх  та  в  гнтересах  держави  в  особг  

Вишнево i мгсько i ради  Киево -Святошинського  району  Киiвсько i 

областг . 

Пред 'явленню  даного  позову  е  наслгдком  значного  

суспгльного  резонансу , оскгльки  спритним  дглкам , у  незаконний  

спосгб  з  порушенням  встановлених  законом  гарантгй  iх  мешканцгв , 
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вдалось  приватизувати  три  гуртожитки  у  мгстг  Вишневе , в  той  час  

коли  громадяни  вже  десятилгттями  там  проживали . 

Так  званг  пгдприемцг  шляхом  загрози  виселення  зобов 'язують  

мешканцгв  сплачувати  непомгрно  великг  кошти  за  житло , яке  

ф  актично  в  них  вгдгбрали . 

На  даний  час  вже  вдалося  в  цьому  судовому  процесг  накласти  

арешти  на  спгрнг  гуртожитки , що  не  дае  змоги  iх  подальшому  

вгдчуженню . 

Судовий  процес  гнгцгйований  прокуратурою  ще  у  2014 роцг , 

тривае  i досг . Справа  неодноразово  розглядалась  судами  всгх  

гнстанцгй , лише  на  стадг i вгдкриття  провадження . Ргшенням  Киево -

Святошинського  районного  суду  Киiвсько i областг  вгд  30 травня  

2016 року  позов  задоволено . На  разг  справа  розглядаеться  

Апеляцгйним  судом  Киiвсько i областг . 

Також  мгсцевою  прокуратурою  до  Господарського  суду  

Киiвсько i областг  04 березня  2016 року  пред 'явлено  позов  в  

гнтересах  держави  в  особг  Головного  управлгння  Держгеокадастру  

у  Киiвськгй  областг , Державного  пгдприемства  «Дослгдне  

господарство  «ЧАБАНИ » про  скасування  розпоряджень , державно  

реестрацг i права  власностг  на  земельнг  дглянки  та  витребування  

чотирьох  земельних  дглянок  площею  4 га  з  незаконного  

володгння . 

На  даний  час , у  цгй  справг  касацгйну  скаргу  прокуратури  

задоволено  ухвалу  Киiвського  апеляцгйного  господарського  суду  

в iд  23 вересня  2016 року  скасовано , справу  направлено  до  
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Киiвського  апеляцгйного  господарського  суду  для  здгйснення  

апеляцгйного  провадження . 

Позов  прокуратури , який  остаточно  пред 'явлений  у  вереснг  

2016 року , в  iнтересах  держави  до  Киiвсько i обласног  державно i 

адмгнгстрацг i, Вишнево i мгсько i ради  Киево -Святошинського  

району  Ки1вськог  областг , Товариства  з  обмеженою  

вгдповгдальнгстю  «Акварелг  Девелопмент  Холдгнг » про  скасування  

ргшень , визнання  договоргв  недгйсними , Господарським  судом  

прийнято  до  провадження  лише  пгсля  сьомого  подання  йаго  до  

суду . 

Також , ргшенням  Киево -Святошинського  районного  суду  вгд  

28.11.201 б  задоволено  пазов  мгсцево i прокуратури  в  гнтересах  

держави  в  особ i Головного  управлгння  Держгеокадастру  у  

Киiвськгй  областг  та  державного  пгдприемства  «Науково -дослгдний , 

виробничий  агрокомбгнат  «Пуща  Водиця » про  витребування  

земельно  дглянки  на  територг i Софг iвсько -Борщаггвсько i сгльсько i 

ради  з  чужого  незаконного  володгння  загальною  площею  8,1853 га . 

Боротьба  за  повернення  дано  земельно  дглянки  в  державну  

власнгсть  тривала  понад  5 рокгв , оскгльки  вгдповгдачг  вгдчужували  

земельну  дглянку  пгд  час  слухання  справи  в  судг . 

Зокрема , лише  впродовж  2016 року  земельна  дглянка  змгнила  

3 -х  власникгв  . 

Проте , завдяки  принциповгй  роботг  мгсцево i прокуратури  в  

судг  було  доведено  необхгднгсть  накладення  арешту  з  метою  

забезпечення  позову , чим  припинено  подальше  вгдчуження  

земельно ! дглянки . 



19 

Кргм  цього , впродовж  2016 року  на  виконання  ргшень  суду  в  

державну  власнгсть  повернуто  земельнг  дглянки  загальною  площею  

25,0 га  на  територг i Софг iвсько -Борщаггвсько i сгльсько i ради . 

Наостанок  хотгв  би  користуючись  нагодою  закликати  

присутнгх  депутатгв  оргентувати  свогх  виборцгв  на  те , що  мгсцева  

прокуратура  буду  свою  роботу  на  принципах  реального  усунення  

порушень  закону , поновлення  прав  громадян  та  гнтересгв  держави , 

притягнення  винних  oci6 до  вгдповгдальностг  та  забезпечення  

вгдшкодування  завданих  збиткгв . 

Також  просив  би  Вас  гнформувати  iх  про  функцгонування  у  

мгсцевгй  прокуратург  телефону  «гарячо i л iнii» для  повгдомлень  про  

вимагання  в  громадян  посадовими  особами  хабаргв  — 406-00-09. 

Пгдводячи  пгдсумки  свого  виступу  хотгв  би  зазначити , що  лише  

завдяки  нашим  спгльним  зусиллям  i належнгй  взаемодг i ми  

зможемо  ефективно  боротись  зг  злочиннгстю  та  запобггати  проявам  

корупцг i. 

Сподгваюсь  на  плгдну  спгвпрацю  в  подальшому ! 

Дикую  за  увагу . 


