
  

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  

про діяльність органів прокуратури Закарпатської 

області у І півріччі 2022 року  

(відповідно до положень статті 6 Закону України «Про прокуратуру») 

 

У межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом 

України «Про прокуратуру», упродовж І півріччя 2022 року Закарпатською 

обласною прокуратурою забезпечено належну організацію роботи і управління, 

повноту та своєчасність усунення порушень закону, реальний захист та 

поновлення порушених прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, 

відшкодування завданих збитків тощо. 

У процесі організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням особливу увагу приділено розвитку міжвідомчої співпраці, а 

також використанню найбільш ефективних заходів впливу. 

З цією метою Закарпатською обласною прокуратурою забезпечено 

функціонування 12 міжвідомчих робочих груп, створених наказами керівника 

обласної прокуратури, для узгодження зусиль правоохоронних органів регіону.  

Вжиті заходи управлінського, організаційного та координаційного 

характеру сприяли підвищенню рівня узгодженості дій правоохоронних органів, 

дозволили стабілізувати криміногенну ситуацію в Закарпатській області та в 

цілому підвищити рівень боротьби зі злочинністю.  

 І. Загальна характеристика злочинності. 

Упродовж І півріччя 2022 року в Закарпатській області, як і у державі, 

спостерігається від’ємна динаміка вчинених кримінальних правопорушень.  

 

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано                                      

8100 кримінальних правопорушень, що на 8,4% менше ніж за аналогічний період 

минулого року (8843). 

Найбільше зареєстровано кримінальних правопорушень в Ужгородському 

(2767), Мукачівському (2122) районах, найменше - у Рахівському районі (508). 

Обліковано 1802 проступки, що на 11,9 % більше, ніж за аналогічний період 2021 

року (1610).  

У кожному другому зареєстрованому правопорушенні (45,2%) прийнято 

рішення про закриття з реабілітуючих підстав (3661).  
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Від вчинених кримінальних правопорушень потерпіло 1836 осіб, у тому 

числі 70 дітей, 45 осіб загинуло.  

Відбулось збільшення кількості особливо тяжких злочинів з 48 за 

аналогічний період минулого року до 102, або у 2,1 рази. Зокрема, суттєвий ріст 

відбувся в Ужгородському (із 20 до 56, або у 2,8 рази), Берегівському (із 5 до 10, 

або у 2 рази) районах.  

Відмічається зменшення кількості тяжких злочинів (з 1537 до 1291, або -

16%).  

Рівень кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення становить 

(35,7), що менше ніж у аналогічному періоді минулого року (39,2). 

Найнижчим він є у Хустському районі (21,7), суттєво перевищує 

середньообласний показник в Ужгородському районі (60,5). 

Обліковано (539 проти 656 торік, або -17,8%) кримінальних 

правопорушень проти життя та здоров’я особи.  

Спостерігається суттєве збільшення кількості скоєних очевидних умисних 

вбивств (замахів) – із (7 до 22, або у 3,1 рази). Насамперед, у Мукачівському, 

Ужгородському районах по 7. 

Збільшилось (з 6 до 16 або у 2,7 рази) число виявлених фактів спричинення 

умисних тяжких тілесних ушкоджень (найбільше в Ужгородському і 

Мукачівському районах – по 4). Із них, що спричинили смерть потерпілого 

скоєно 3 злочини проти жодного торік (Мукачівський – 2 і Ужгородський – 1 

райони). 

928

2122

508
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2767
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Зареєстровано кримінальних правопорушень 
у першому півріччі 2022 року
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Вчинено (9 проти 8 торік, або +12,5%) кримінальних правопорушень проти 

волі, честі і гідності особи.  

Поряд із цим, зменшилась кількість незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини (3 проти 6 торік, або -50%).  

Відбувся ріст кримінальних правопорушень щодо статевої свободи та 

статевої недоторканості особи (із 4 до 8, або у 2 рази), найбільше у 

Берегівському, Ужгородському і Хустському районах – по 2. 

Від’ємною є динаміка зґвалтувань – 2 проти 3 торік, або -33,3%. 

Виявлено тільки 1 кримінальне правопорушення проти 4 торік, або -75% 

щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат (Мукачівський район).  

Відмічається спад (із 8 до 7, або на 12,5%) фактів грубого порушення 

законодавства про працю (майже всі в Ужгородському районі – 6). 

Зменшилась кількість кримінальних правопорушень проти власності (з 

1854 до 1035, або на 44,2%). 

Три чверті з яких складають крадіжки 698, або 67,4% із них, 71 проти 367 

торік, або -80,7% кримінальний проступок та 627 проти 879 минулого року, або 

-28,7% злочинів. 

Зменшилось число крадіжок, вчинених з квартир (з 40 до 19, або -52,5%), 

майже всі такі вчинялись у Мукачівському (12) та Ужгородському (5) районах. 

Спостерігається від’ємна динаміка кількості скоєних крадіжок з автомобілів (з 

25 до 11, або -56%) більше половини вчинено в Мукачівському районі (7). Менше 

є число облікованих грабежів (із 35 до 30, або -14,3%). Поряд із цим, число таких 

зросло в Мукачівському районі (з 7 до 14, або у 2 рази).  

Кількість розбійних нападів також зменшилась із 8 до 6, або -25%  

(найбільше вчинено у Мукачівському, Тячівському районах – по 2).  

Від’ємна динаміка є вимагань (-64,7%, або із 17 до 6), більше половини із 

яких вчинено в Ужгородському районі (4). 

Також у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість шахрайств (з 

395 до 232, або -41,3%).  
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Збільшилась кількість викритих кримінальних правопорушень проти 

довкілля (з 79 до 113, або +43%). З облікованих кримінальних правопорушень 

вказаної категорії зросла на 67,3% кількість вчинених кримінальних 

правопорушень щодо незаконної порубки лісу (з 52 до 87). Відбувся ріст і числа 

облікованих кримінальних правопорушень щодо порушення правил охорони або 

використання надр (із 19 до 21, або +10,5%).  

Збільшилась кількість кримінальних правопорушень проти громадської 

безпеки (з 70 до 99, або +41,4%).  

Спостерігається тенденція до збільшення числа кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї (з 58 до 92, або +58,6%). 

В області найбільше вчинено злочинів в Мукачівському (29) і Ужгородському 

(24) районах. 

Відзначається тенденція до збільшення числа облікованих кримінальних 

правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту (з 166 до 173, або 

+4,2%). Менше є і кількість вчинених незаконних заволодінь транспортними 

засобами (з 26 до 24, або -7,7%). 

Зросла кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів та психотропних речовин (з 261 до 285, або 9,2%).  

При цьому, зменшилось число викритих правопорушень щодо 

незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів (з 131 до 87, або -33,6%).  

Викрито (93 проти 71 торік, або +31%) злочини, пов’язані з хабарництвом, 

з яких 27 проти 52 у минулому році, або менше на 48,1% – за фактом прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.  

Більше половини фактів прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 

неправомірної вигоди службовою особою виявлено в Ужгородському районі 

(16). 

 

Вимагань, 6
(-64,7 %)

Розбоїв, 6
(-25%)

Крадіжок, 698
(-44 %)

Шахрайств, 232
(-41,3%)

Грабежі, 30
(-14,3%)

Привласнення, 
розтрата майна 

службовим 
становищем, 37

(-53,8%)
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ІІ. Діяльність суб’єктів кримінального провадження 

2.1. Стан законності при проведенні досудового розслідування 

органами поліції 

Упродовж І півріччя 2022 року слідчими та дізнавачами органів 

Національної поліції розслідувалось 24 195 кримінальних проваджень (проти                 

39 419, або -38,6%). Закінчено 7 506 кримінальних проваджень, з яких                                            

5 826 кримінальних проваджень закрито.  

До суду скеровано 1 588 обвинувальних актів (проти 1 911, або -16,9%), з 

яких 9 з угодами про примирення та 107 з угодами про визнання винуватості. 

Зросла результативність розслідування кримінальних проваджень на 

окремих пріоритетних напрямках або залишилась на рівні минулого року. 

Зокрема, більше скеровано до суду обвинувальних актів про корупційні 

правопорушення (58 проти 45, або +28,9%), у сфері земельних правовідносин                         

(21 проти 16, або +31,3%). 

На 25,9 % зменшилась кількість скерованих до суду обвинувальних актів у 

бюджетній сфері (20 проти 27). 

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошеної 

в державі мобілізації та географічного розташування регіону особливої 

актуальності для правоохоронних органів області набули кримінальні 

правопорушення за фактами незаконного переправлення осіб через державний 

кордон. 

Зокрема, упродовж І півріччя 2022 року до суду надіслано                                             

15 обвинувальних актів даної категорії, у тому числі по 5 – Берегівською та 

Ужгородською, 3 – Тячівською, по 1 – Хустською окружною та обласною 

прокуратурами. 

У залишку органів поліції перебуває 99 кримінальних проваджень за ст. 

332 КК України, з них у 23 особам повідомлено про підозри.  

За фактами ухилення від призову на військову службу під час мобілізації 

до суду скеровано 36 обвинувальних актів, з них 15 – Мукачівською,                                   

12 – Тячівською, 6 – Ужгородською, 2 – Берегівською та 1 – Хустською 

окружними прокуратурами. 

У залишку органів поліції перебуває 65 кримінальних проваджень за ст. 

336 КК України, з них 12 з підозрою.  

Упродовж І півріччя поточного року до суду скеровано 136 обвинувальних 

актів про кримінальні правопорушення за фактами неправомірного 

використання документів, пов’язаних із запобіганням поширенню 

коронавірусної хвороби. 

На 5,7 % (111 проти 105) зросло число скерованих до суду обвинувальних 

актів про кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. 



6 
 

На 1,5 % (14372 проти 14592) зменшився залишок кримінальних 

проваджень в органах поліції.  

Активізовано роботу із встановлення та відшкодування завданих 

кримінальними правопорушеннями збитків.  

Так, за результатами роботи у 2022 році встановлено збитки у розмірі                  

209 951 тис грн (проти 64 903 тис грн, або у 3,2 рази), з яких відшкодовано                        

28 515 тис грн (проти 3 278 тис грн, або у 8,7 рази) – питома вага відшкодованих 

збитків становить 13,6% проти 5,1% у 2021 році.  

Крім того, на 82,4 % (79 946 тис грн проти 43 820 тис грн) зросла сума, на 

яку пред’явлено позови у кримінальних провадженнях, та у 4,1 рази                                    

(51 196 тис грн проти 12 451 тис грн) – вартість майна, на яке накладено арешт. 

Прокурорами скасовано 860 (793 торік) незаконних постанов слідчих 

(дізнавачів) про закриття кримінального провадження, 17 (18) із яких у 

подальшому скеровано до суду. 

Загалом прокурорами органам Нацполіції надано 2160 вказівок у 

кримінальних провадженнях, до суду подано 572 клопотання про застосування 

запобіжних заходів, з них 362 – про тримання під вартою. 

Вжиті заходи, сприяли зниженню рівня підліткової злочинності. Упродовж 

І півріччя 2022 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, число 

злочинів, вчинених неповнолітніми, зменшилось з 152 до 69, або на -54,6%.  

Спостерігається тенденція до зменшення кількості правопорушень, 

скоєних особами, які раніше їх вчиняли (з 577 до 380, або -34,1%).  

На 16,1% знизилась кількість кримінальних правопорушень, вчинених у 

стані алкогольного сп’яніння (з 192 до 161, або -16,1%).   

2.2. Стан законності при проведенні досудового розслідування 

органами Служби безпеки України 

Упродовж І півріччя 2022 року слідчими слідчого відділу управління СБУ 

в Закарпатській області розслідувалось 265 кримінальних проваджень, (у 2021 – 

121), з них 77 кримінальних проваджень, які пов’язані зі збройною агресією 

Російської Федерації проти України.  

Упродовж поточного року слідчими СВ УСБУ внесено відомості щодо                 

98 кримінальних провадженнях (у 2021 – 42), з них 47, які пов’язані зі збройним 

конфліктом.  

За підслідністю від інших правоохоронних органів територіальним 

органом безпеки отримано 93 кримінальні провадження (у 2021 – 26), з них 30, 

що пов’язані зі збройною агресією РФ проти України. 

За цей періоді, за результатами досудового розслідування до судів 

скеровано 25 кримінальних проваджень (у 2021 – 23), з них 5 проваджень, які 

стосуються збройної агресії Російської Федерації проти України. 
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Зокрема, прокурорами скеровано до судів області за ст. 109 КК України – 

3; за ст. 111 КК України – 1, за ст. 201 КК України – 3; за ст. 201-1 КК України – 

2; за ст. 307 КК України – 3; за ст. 309 КК України – 2; за ст. 332 КК України –             

4 (1 – у складі ОЗГ); за ст. 332-2 КК України – 1; за ст. 333 КК України – 1, за                    

ст. 367 КК України – 1; за ст. 436-2 КК України – 2 кримінальні провадження. 

Протягом поточного року судами ухвалено 10 обвинувальних вироків 

стосовно 10 осіб, з яких 3 осіб засуджено до реальної міри покарання. 

З 24 лютого поточного року прокурорами обласної прокуратури 

повідомлено дев’ятьом особам про підозру у вчиненні кримінальних 

правопорушень проти основ національної безпеки, проти миру, безпеку людства 

та міжнародного правопорядку, а також інших злочинів, пов’язаних зі збройною 

агресією РФ проти України. 

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 263 КК України.                     

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений в 

невстановлений досудовим слідством час, однак не пізніше 26 жовтня                      

2014 року, перебуваючи на території м. Лєрмонтов, Ставропольського краю, 

Російської Федерації, та маючи намір виїхати на територію України для 

постійного проживання, погодився на пропозицію працівників головного 

розвідувального управління генштабу збройних сил Російської Федерації, у 

наданні вказаному органу допомоги у проведенні підривної діяльності проти 

України. 

Так, в ході ряду особистих зустрічей з представниками РФ обвинувачений 

надав згоду на виконання ним завдань, які полягали у здійсненні під час 

перебування на території України встановлення та фіксації розташованих на 

території Закарпатської області об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі 

залізничної, які мають важливе народно-господарське чи оборонне значення, та 

передавати вказані відомості представникам вищевказаних структур. 

Вказаними умисними діями, вчиненими на шкоду обороноздатності, 

державній та економічній безпеці України, обвинувачений вчинив державну 

зраду, шляхом надання іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, 

тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 111 КК України.  

На даний час триває судовий розгляд вказаного кримінального 

провадження. 

Крім того, обласною прокуратура скеровано до суду обвинувальний акт 

стосовно громадянина Росії за фактом пособництва в діях, вчинених з метою 

захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 КК України). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік був агентом ФСБ РФ, 

виконував завдання щодо збору та передачі ворогу інформації про суспільно-

політичні та економічні процеси в Україні. З початком активного наступу військ 
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РФ, обвинувачений погодився підготувати ряд фейкових публікації у ЗМІ з 

тиражуванням закликів до вигнання націоналістичних угруповань задля 

порятунку з великих міст, критики тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої 

сім’ї в інші регіони України чи за кордон. Крім того, він мав поширювати думку 

про те, що нібито деструктивні дії української влади призводять до мародерства 

та загибелі військових. 

За це він регулярно отримував матеріальну винагороду, яка надходила на 

банківські рахунки його співмешканки. Суд визнав особу винною у діях, 

вчинених з метою захоплення державної влади та засудив до 7 років позбавлення 

волі. 

У залишку слідчих СВ УСБУ в Закарпатській області перебуває                                

96 кримінальних проваджень (у 2021 – 66), у тому числі 5 кримінальних 

проваджень, у яких 9 особам повідомлено про підозру. 

Прокурорами у кримінальних провадженнях слідчим СБУ надано                            

29 вказівок. 

2.3. Стан законності при проведенні досудового розслідування слідчим 

відділом із дислокацією у місті Ужгороді територіального управління 

Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові 

Упродовж січня-червня 2022 року слідчими слідчого відділу (з 

дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР розслідувалось 447 кримінальних 

проваджень. 

За цей період при здійсненні процесуального керівництва Закарпатської 

обласної прокуратури закінчено 135, або 30,2% кримінальних проваджень. До 

суду з обвинувальним актом скеровано 17, або 12,6% закінчених проваджень, 

при цьому 1 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості. 

До суду скеровано 1 обвинувальний акт про правопорушення, вчинені у 

складі організованих злочинних угруповань, 9 – про правопорушення, вчинені у 

сфері навколишнього природного середовища та 4 – про корупційні кримінальні 

правопорушення за кваліфікацією ст. 368 КК України. 

У слідчих слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР станом 

на 01.07.2022 залишилося 140, з яких у 5 особам повідомлено про підозру.  

Зокрема, повідомлено про підозру одному з керівників                                                  

ДП «Великобичківське ЛМГ» внаслідок незаконних дій якого окремим 

працівникам державного підприємства здійснено безпідставні виплати 

матеріальних допомог на загальну суму 477 тис. грн. 

Крім того, повідомлено про підозру одному з керівників відділу організації 

реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними 

засобами регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в 

Закарпатській області та посереднику, які отримали неправомірну вигоду від в 

розмірі 2400 доларів США за видачу довідок для підтвердження водійського 
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посвідчення міжнародного зразка щодо 12 громадян України, які перебувають за 

межами України. 

За результатами перевірки законності прийнятих рішень про закриття 

скасовано 19 незаконних постанов слідчих та надано 46 письмових вказівок. 

2.4. Стан протидії організованій злочинності 

Упродовж І півріччя 2022 року правоохоронними органами регіону 

викрито 7, як і минулого року організованих груп. 

Загалом у складі організованих груп вчинено 38 проти 30 торік, або                        

+26,7% злочинів. 

У ході досудового розслідування встановлено 29 проти 30, або -3,3% 

правопорушників. 

Направлено до суду з обвинувальним актом або клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру                       

7 проти 9 проваджень цієї категорії, або -22,2%. 

 

 До прикладу: 

- за результатами здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження встановлено, що організована група, до складу якої увійшли 

працівники Мокрянського лісництва ДП «Мокрянське ЛМГ», а саме: лісничий, 

помічник лісничого, майстер лісу, провідний інженер лісових культур ДП 

«Мокрянське ЛМГ» та невстановлені органом досудового розслідування 

безпосередні виконавці незаконних рубок, незаконно, без наявності відповідних 

дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Мокрянського 

лісництва ДП «Мокрянське ЛМГ», здійснили незаконні порубки дерев та їх збут. 

Сума встановлених збитків на стадії досудового розслідування становить 

5,3 млн грн. 

9

30 30

7

29

38

Кількість скерованих до суду 

обвинувальних аактвв

Стосовно кількох осіб Кількість виявлених 

правопорушень, учинених 

організованими групами

Протидія організованій злочинності
(дані щодо скерованих до суду кримінальних проваджень)

6 місяців 2021 6 місяців 2022
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Обвинувальний акт за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, 

КК України скеровано до суду для розгляду по суті;  

- за результатами здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 

ч. 3 ст. 307 КК України встановлено, що обвинувачений, діючи умисно, з 

корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного 

незаконного прибутку, на початку березня 2021 року, взявши на себе функції 

організатора, усвідомлюючи те, що шляхом проведення заборонених операцій у 

сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин є можливість швидко 

незаконно збагатитись, а також будучи обізнаним про місце та особу, у якої 

можна придбати, а також усвідомлюючи можливість забезпечувати учасників 

групи цими засобами та речовинами для подальшого збуту, організував стійку 

злочинну групу.  

Організованою злочинною групою, умисно, з корисливих мотивів, вчинено 

ряд злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і 

психотропних речовин на території м. Мукачево у період з березня 2021 по 

січень 2022 років. 

У ході слідства, всім учасникам організованої злочинної групи 

повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та обвинувальний акт скеровано до 

Мукачівського міськрайонного суду для розгляду по суті; 

- за результатами здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 

ч. 3 ст. 307 КК України встановлено, що починаючи з жовтня 2020 року 

обвинувачений будучи фізичною особою підприємцем та засновником ТОВ 

«ВІТАФАРМ», діяльність якого пов’язана із наданням фармацевтичних послуг, 

з метою незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів з незаконного обігу 

психотропних речовин, будучи організатором злочинів, усвідомлюючи те, що 

шляхом проведення заборонених операцій у сфері незаконного обігу 

психотропних речовин є можливість швидко, незаконно збагатитись, а також про 

місце та особу у якої можна придбати психотропну речовину альпразолам, яка 

міститься в лікарських препаратах «XANAX» та «Frontin», які в Україні не 

зареєстровані як лікарські засоби, зможе забезпечувати учасників групи цією 

речовиною для подальшого збуту, вирішив цим скористатись, після чого, діючи 

умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність та протиправність 

своїх дій, у період з жовтня 2020 року по лютий 2022 року, організував стійку 

злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців ще двох осіб.  

Організована злочинна група, умисно, з корисливих мотивів, вчинила ряд 

злочинів, пов’язаних із незаконним обігом психотропних речовин на території 

області та поза її межами у період з жовтня 2020 по лютий 2022 років. 
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У ході слідства, всім учасникам повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та 

обвинувальний акт скеровано до Ужгородського міськрайонного суду для 

розгляду по суті. 

- за результатами здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що троє громадян України 

які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання з розподілом функцій 

учасників групи спрямованих на реалізацію єдиного плану щодо встановлення 

каналу незаконного переправлення громадян України, через державний кордон 

України до країн Європейського Союзу, та які починаючи з 24 лютого по 

теперішній час неодноразово організовували незаконне переправлення осіб 

через Державний кордон України. 16 квітня 2022 року, обвинувачені з 

корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи воєнний 

стан, введений на території України через збройну агресію російської федерації 

проти України та заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі 

віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення громадян 

України через державний кордон України з Румунією.  

За результатами здійснення досудового розслідування кримінального 

провадження, обвинувальний акт за ознаками вчинення кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України скеровано до 

Ужгородського міськрайонного суду для розгляду по суті.  

ІІІ. Стан запобігання та протидії корупції 

Упродовж І півріччя 2022 року правоохоронними органами області 

викрито 61 корупційне кримінальне правопорушення проти 58 торік, або             

+5,2%, з яких 15, або 24,6% про тяжкі та особливо тяжкі правопорушення.  

За результатами розслідування скеровано до суду з обвинувальним актом 

або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру                  

58 проти 49 минулого року, або +18,4% кримінальних проваджень про 

корупційні діяння стосовно 59 осіб проти 52 торік, або +13,5%, з яких під вартою 

утримувались 3 особи. 

За категоріями правопорушень у скерованих до суду кримінальних 

проваджень, 8 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем, 6 – зловживання владою, 3 – комерційний 

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, 2 – прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою, 1 – зловживання 

повноваженнями особами, які надають публічні послуги, а також 41 – інші 

кримінальні правопорушення.  

До кримінальної відповідальності за вчинення корупційних  

правопорушень притягнуто 59 осіб проти 52 торік, або +13,5%. 
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Кримінальними корупційними правопорушеннями завдано збитків на суму 

25,1 млн грн, з яких відшкодовано 22,5 млн грн, або 89,5%. 

За результатами досудового розслідування до суду направлено 

обвинувальні акти: 

- відносно старшого державного інспектора ВМО № 2 МП «Лужанка» 

Закарпатської митниці Держмитслужби який під час проведення митного 

оформлення двох транспортних засобів, що перетинали митний кордон України, 

вніс в інформаційну систему АСМО «Інспектор-2006» недостовірні відомості 

про проведення митних формальностей щодо вказаних автомобілів, внаслідок 

чого заподіяно шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді 

недоотримання митних платежів на суму понад 450 тис. грн, за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України; 

- відносно інспектора УПП в Закарпатській області ДПП НП, який отримав 

неправомірну вигоду в розмірі 8000 грн. та 400 доларів США за організацію 

безперешкодного проїзду вантажних транспортних засобів в об’їзд черги на КПП 

«Ужгород» та «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби, за ознаками 

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК 

України; 

- відносно директора ДП «Міжгірське ЛГ», який вимагав та отримав 

неправомірну вигоду в розмірі 23 тис. грн за не створення штучних перешкод у 

виконанні договору на поставку нафтопродуктів, який був укладений з 

попереднім керівництвом ДП «Міжгірське ЛГ», за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 

ІV. Стан запобігання і протидії корупції поза межами кримінального 

провадження  

У 2022 році відбулось зменшення кількості справ в суді першої інстанції, 

у яких прокурорами забезпечено участь з постановленням кінцевого рішення                       

(46 справ проти 125 торік, або на 63,2% менше), що є загальнодержавною 

тенденцією (у державі 1688 проти 3560, або на 52,6% менше). 

Водночас, за наслідками розгляду судом протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією застосовано конфіскацію на суму                           

54 тис. грн, що становить  63,5 % від загальної кількості таких конфіскацій у 

державі (у  державі всього 3 таких справ на загальну суму 85 тис. грн.) 

Зменшення динаміки розглянутих судами справ обумовлено зменшенням 

направлених для розгляду в суд протоколів цієї категорії та пояснюється 

оголошенням з 24.02.2022 воєнного стану на території держави, у зв’язку з чим 

роботу уповноважених на складання протоколів органів Нацполіції та НАЗК 

переорієнтувано на виконання завдань в умовах особливого періоду. Поряд з 

цим, прийняття Закону України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів 

суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або 

стану війни» та блокування публічного доступу до Єдиного державного реєстру 
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декларацій зупинило складання та, відповідно, направлення до суду протоколів 

за фактом несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, число 

яких становило основну частину протоколів про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією. З того часу протоколи цієї категорії 

судами не розглядаються. 

Суттєве зменшення числа розглянутих судами протоколів зумовило 

зменшення кількості подань, внесених у порядку ч. 3 ст. 651 Закону України 

«Про запобігання корупції», що узгоджується з вимогами наказу Офісу 

Генерального прокурора № 365 від 18.11.2021. 

Так, внесено 35 проти 67 подань, або -47,8% (у державі -45,7%), що є 

четвертим найбільшим кількісним показником у державі. 

Водночас, завдяки підвищення якості внесених подань Закарпатська 

обласна прокуратура входить до п’ятірки кращих у державі за кількістю 

притягнутих до відповідальності посадових осіб.  

За результатами розгляду подань до дисциплінарної відповідальності 

притягнуто 7 посадових осіб, в тому числі 1 особу звільнено із займаної посади. 

V. Стан підтримання обвинувачення та участі прокурорів у розгляді 

судами кримінальних проваджень  

При здійсненні судочинства за Кримінальним процесуальним кодексом 

України, прокурорами прийнято участь у судовому розгляді усіх інстанцій                      

1 680 кримінальних проваджень, що більше на 3,3% ніж у минулому році (1 626).  

З ухваленням вироку в судовому розгляді судами І інстанції підтримано 

державне обвинувачення у 677 проти 620, або на 9,2% більше ніж торік 

кримінальних провадженнях.  

У тому числі забезпечено участь у розгляді 24 проваджень з ухваленням 

вироку на підставі угоди, з угодами про визнання винуватості ухвалено                            

21 вирок. Найбільший кількісний показник таких за участі прокурорів 

Ужгородської окружної прокуратури (18). 

Відзначається збільшення кількості випадків зміни обвинувачення 

прокурором у суді з 5 до 6 (+20%). 

Рівень апеляційної практики зменшився і становить 86,8%. У Берегівській 

та Хустській окружних прокуратурах рівень апеляційної практики становить 

100%. 

VІ. Стан роботи з представництва інтересів держави в судах 

З метою захисту інтересів держави органами прокуратури області вжито 

низку заходів представницького характеру.  

Завдяки активізації діяльності з представництва інтересів держави в суді за 

позовами органів прокуратури області досягнуто позитивних результатів роботи. 
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Зокрема, судами відкрито проваджень на загальну суму 1 млрд 293 млн грн 

(проти 660,7 млн грн за аналогічний період 2021 року). З них: на 690 млн грн – з 

питань земельних відносин; 61,6 млн грн – у бюджетній сфері; 71 млн грн – з 

питань державної і комунальної власності; 452,1 млн грн – у сфері охорони 

навколишнього природного середовища; 48,8 млн грн – про відшкодування 

шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями. 
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Берегівською окружною прокуратурою подано до районного суду                          

58 позовних заяв в інтересах держави до Великоберезької сільської ради та 

фізичних осіб про усунення перешкод шляхом визнання незаконними та 

скасування  рішень сільської ради, державної реєстрації права власності на 

земельні ділянки та зобов’язання повернути земельні ділянки водного фонду 

загальною площею 2,9 га, вартістю понад 1,9 млн грн, наразі судом відкрито 

провадження у 43 справах на суму 1,4 млн грн, загальною площею 2,15 га. 

Крім того, Господарським судом Закарпатської області відкрито 

провадження за позовом Хустської окружної прокуратури в інтересах держави в 

особі Хустської міської ради до ТОВ «Хуст Солар» про стягнення заборгованості 

по орендній платі в сумі понад 220 тис. грн, розірвання договору оренди землі, 

скасування державної реєстрації та повернення земельних ділянок вартістю                

73,1 млн грн. 
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У бюджетній сфері прокурорами до суду пред’явлено позовів на загальну 

суму 60,8 млн грн. 

Закарпатською обласною прокуратурою до Господарського суду 

Закарпатської області подано позовну заяву в інтересах держави в особі 

Державної аудиторської служби України, Західного офісу Держаудитслужби до 

Рахівської міської ради та ТОВ «Свалява-Міськбуд» про визнання недійсними 

результатів торгів та договору про закупівлю робіт за державні кошти у сумі 56,5 

млн грн, з яких на момент пред’явлення позову залишились не виконаними 

роботи на суму 52,5 млн грн. 

Ухвалою суду від 14.04.2022 провадження закрито у зв’язку із 

добровільним розірванням сторонами спірного договору. 

У сфері державної та комунальної власності прокурорами пред’явлено 

позовів на суму понад 71 млн грн. 

З урахуванням специфіки регіону, прокурорами зосереджено  увагу на 

забезпечення законності у сфері охорони пам’яток архітектури. З цих питань до 

суду подано 3 позовні заяви. Судами області у поточному році задоволено також 

3 позовні заяви. 

Так, Закарпатським окружним адміністративним судом задоволено 

позовну заяву Ужгородської окружної прокуратури до Виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради, яким визнано бездіяльність органу місцевого 

самоврядування протиправною та зобов’язано виготовити облікову 

документацію на об’єкт культурної спадщини національного значення - Будинок 

правління Ужгородського комітату (мур) в місті Ужгород, 1809 року 

спорудження. Згідно із задоволеними судом позовними вимогами виконком 

міськради зобов’язано вжити, зокрема і заходів про занесення історичного 

об’єкту до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.  

Таким чином, вжитим заходами попереджено  можливе руйнування  та 

заподіяння шкоди об’єкту історичної спадщини, також запроваджуються 

механізми  забезпечення його захисту, збереження, утримання, консервації, 

реставрації та ремонту. 

Продовжують вживатися заходи з виявлення, обліку та набуття права 

власності державою на об'єкти нерухомого майна, а саме, - гідротехнічні 

споруди, які в силу природних ландшафтних особливостей мають виняткове 

значення для краю. У поточному році подано 4 позовні заяви з цих питань, з яких 

1 розглянута та задоволена. 

Господарським судом Закарпатської області відкрито провадження за 

позовом Ужгородської окружної прокуратури в інтересах держави в особі 

Ужгородської міської ради  до виконавчого комітету Ужгородської міської ради, 

ТОВ «Форест Парк», за участі третьої особи на стороні відповідача ТОВ 

«Автокартінг», Лазаренка О.В., про усунення перешкод шляхом визнання 

незаконним та скасування рішення виконавчого комітету, скасування державної 



17 
 

реєстрації права власності та звільнення земельної ділянки шляхом знесення 

самочинно побудованих будівель на земельна ділянка комунальної власності, де 

предметом спору є земельна ділянка комунальної власності рекреаційного 

призначення загальною площею 1,0029 га вартістю 56,3 млн грн. 

У ході реалізації представницьких повноважень органами прокуратури 

області розпочато 25 кримінальні провадження, з яких 10 – у бюджетній сфері,                  

10 – з питань земельних відносин, 5 – у сфері державної та комунальної 

власності. 

 

 Судами задоволено 38 позовів прокуратури на 525,6 млн грн (проти                        

222,4 млн грн у 2021 році), у тому числі добровільно відшкодовано за закритими 

справами та попереджено вибуття коштів. Площа повернутих земель, та 

незаконне надання яких попереджено складає 84 га. 

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 29.06.2022 

задоволено позов Мукачівської окружної прокуратури в інтересах держави в 

особі Мукачівської міської ради до ТОВ «МИР ЕНЕРДЖІ» про стягнення 

заборгованості з орендної плати в розмірі 69 896,83 грн та розірвання договору 

оренди земельної ділянки площею 57,1958 га, вартістю 120 млн грн. 

Судами задоволено позови: у бюджетній сфері на загальну суму 53,6 млн 

грн., у сфері земельних правовідносин на 471,8 млн грн.  

У провадженні судів перебувають позови на 877,5 млн грн. 

Упродовж першого півріччя 2022 року підлягало виконанню судових 

рішень за позовами прокурорів на суму 180,5 млн грн, реально виконано рішень 

на суму 160,9 млн грн, або 89 %. 

VІI. Стан законності у сфері охорони навколишнього природного 

середовища 

З часу створення у структурі Закарпатської обласної прокуратури 

Спеціалізованої екологічної прокуратури вжито ряд заходів щодо активізації та 

підвищення ефективності протидії злочинності  у сфері охорони навколишнього 

природного середовища на території регіону, належної організації роботи на 

даному напрямку правоохоронних органів, неухильного дотримання вимог 

кримінального процесуального законодавства при здійсненні досудового 
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розслідування кримінальних проваджень, застосування представницьких 

повноважень. 

Упродовж першого півріччя 2022 року на території регіону виявлено                   

113 кримінальних правопорушень проти довкілля, що на 43 % більше ніж за 2021 

рік – 79. 

  

 

Зокрема, збільшилася кількість виявлених незаконних порубок лісу на      

67,3 % з 52 до 87 правопорушень, виявлено 21 факт порушень правил охорони 

або використання надр (19 у 2021).Покращилася також робота органів 

досудового розслідування щодо розкриття кримінальних правопорушень даної 

категорії. Особлива увага приділяється питанням протидії кримінальним 

правопорушенням щодо незаконної порубки лісу. 

 

 Так, Закарпатська обласна прокуратура у травні поточного року скерувала 

до суду обвинувальний акт щодо чотирьох членів організованої групи з числа 

працівників лісоохорони ДП «Мокрянське ЛМГ».  
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Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконну 

порубку лісу, а також підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365,                             

ч. 3 ст. 28, ст. 246, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). 

Крім того, П’ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) 

Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові здійснювалося 

досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. 

Встановлено, що службові особи Плосківського лісництва ДП «Свалявське ЛГ», 

неналежно виконуючи службові обов'язки, допустили незаконну рубку 162 дерев 

в кварталі 23 виділі 6 вказаного лісництва, внаслідок чого завдано шкоду 

державним інтересам у сфері лісового господарства в сумі майже 2 млн грн. За 

наслідками досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт. 

Судовий розгляд триває. 

Також, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному 

провадженні за обвинуваченням директора ТОВ «Берег Вертікал» (Берегівський 

район) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК 

України, за забруднення земель речовинами, відходами шкідливими для життя, 

здоров’я людей та довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що 

створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля. Водночас, в порядку 

ст. 128 КПК України разом з обвинувальним актом заявлено цивільний позов про 

стягнення з ТОВ «Берег Вертікал» шкоди у сумі понад 58 млн грн. 

Всього за наслідками досудового розслідування кримінальних 

правопорушень вказаної категорії у поточному році до суду скеровано                               

43 обвинувальні акти, 9 з яких стосовно осіб лісової охорони. 

Позитивних результатів досягнуто з питань представництва інтересів 

держави у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Зокрема, судами відкрито проваджень на загальну суму 452,1 млн грн 

(проти 15,9 млн грн за аналогічний період 2021 року). 

 

До прикладу, Берегівською окружною прокуратурою до господарського 

суду Закарпатської області в інтересах держави в особі Державної екологічної 

інспекції в Закарпатській області та Берегівської міської ради заявлено позовну 

452,1 
2022

15,9
2021

Заявлено позовних заяв 
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заяву про стягнення з ТОВ «Берег Вертікал» шкоди, завданої внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення, у розмірі 399,3 млн грн. 

Загалом судами задоволено 13 позовних заяв прокурорів на загальну суму 

2,1 млн грн. 

VІІІ. Стан законності у сфері захисту прав дітей 

Упродовж І півріччя 2022 року ювенальними прокурорами продовжено 

роботу щодо забезпечення ефективного розслідування кримінальних 

проваджень стосовно неповнолітніх, захисту прав засуджених та ув’язнених, а 

також комплексного застосування функцій прокуратури щодо охорони 

дитинства. 

Неповнолітніми вчинено 69 кримінальних правопорушень (проти 152), що 

на 54,6% менше ніж за аналогічний період минулого року. 

Серед правопорушень, вчинених дітьми, переважну більшість складають 

правопорушення проти власності (66,6% або 36 правопорушень). 

Забезпечено процесуальне керівництво у 71 кримінальному провадженні 

щодо неповнолітніх у яких надано 13 вказівок, спрямованих на швидке, повне та 

неупереджене досудове розслідування, скасовано 7 незаконних постанов про 

закриття кримінальних проваджень, з яких 1 провадження скерована до суду з 

обвинувальним актом.  

До суду направлено 54 обвинувальні акти, з них 7 клопотань для 

застосування примусових заходів виховного характеру до осіб, які вчинили 

суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого можлива кримінальна 

відповідальність. 

У поточному році органами прокуратури області на захист інтересів 

держави у сфері охорони дитинства заявлено 22 позови на загальну суму понад 

20 млн. грн. Задоволено 3 позови на суму 1 млн грн.  

Так, Берегівською окружною прокуратурою 21.01.2022 поданою до 

господарського суду Закарпатської області в інтересах держави  в особі 

Західного офісу Держаудитслужби до Батівської селищної ради, Приватного 

підприємства «Юг і К Контакт» позовну заяву про визнання недійсними рішення 

засідання тендерного комітету Батівської селищної ради та договору про 

закупівлю робіт за бюджетні кошти на суму 17, 8 млн. грн. Відкрито 

провадження, по справі триває судовий розгляд. 

Мукачівською окружною  прокуратурою 12.05.2022 поданою до 

господарського суду міста Києва в інтересах держави  в особі Західного офісу 

Держаудитслужби, Мукачівського державного університету, до ТОВ 

«Екотехноінвест» позовну заяву про стягнення 153,2 тис. грн. Відкрито 

провадження, у справі триває судовий розгляд. 

Берегівською окружною  прокуратурою 26.05.2022 поданою до 

господарського суду Закарпатської області в інтересах держави  в особі відділу з 
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питань освіти Берегівської РДА до ТОВ «Укртранссервіс-груп» позовну заяву 

про стягнення 765 тис. грн. Відкрито провадження, у справі триває судовий 

розгляд. 

Закарпатською обласною прокуратурою заявлено позовну заяву в 

інтересах держави в особі Північно-східного офісу Держаудитслужби до 

Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області та 

Товариства з обмеженою відповідальністю «КІК» про визнання недійсними 

рішення тендерного комітету та договору підряду на суму 17, 6 млн грн. 

Відкрито провадження, у справі триває судовий розгляд. 

ІХ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні 

заходів примусового характеру 

Упродовж І півріччя 2022 року органами обласної прокуратури за 

результатами перевірок керівникам піднаглядних органів та установ внесено                 

81 акт прокурорського реагування (за аналогічний період 2021 року 91). 

За результатами розгляду цих актів до відповідальності притягнуто                        

23 посадові особи (за аналогічний період 2021 року 44).  

До суду скеровано обвинувальний акт за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України відносно працівника 

поліції який перевищив свої службові повноваження застосував стосовно 

потерпілого заходи фізичного впливу, спричинивши легкі та тяжкі тілесні 

ушкодження, в результаті яких останній помер.  

X. Стан роботи з питань міжнародно-правового співробітництва 

Протягом І півріччя 2022 року обласною прокуратурою організовано 

виконання 81 запит іноземних компетентних органів про надання міжнародної 

правової допомоги. До компетентних органів іноземних держав надіслано                    

5 запитів правоохоронних органів Закарпатської області про надання 

міжнародної правової допомоги.  

У провадженні слідчих органів досудового розслідування області 

перебувало 70 кримінальних проваджень, перейнятих від компетентних органів 

іноземних держав. На розгляді територіальних судів Закарпатської області 

перебуває 11 кримінальних проваджень. 

XІ. Стан розгляду звернень, запитів на інформацію та інформування 

суспільства щодо діяльності органів прокуратури 

Органами прокуратури області упродовж І півріччя 2022 року вирішено 

883 звернення, з яких 27 – надійшло від народних депутатів. 

Із загальної кількості звернень – 54 задоволено. Звернення від народних 

депутатів не задовольнялися. 

З огляду на функції, покладені на прокуратуру, найбільше вирішено 

звернень із питань досудового розслідування (469), переважна більшість скарг з 
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питань досудового розслідування – на дії та рішення слідчих та дізнавачів 

поліції. 

На особистому прийомі прийнято 109 осіб. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

прокурорами розглянуто 27 запитів, із них запитувану інформацію надано на               

14 запитів. Найбільше запитів розглянуто з питань досудового розслідування, 

організаційно-розпорядчої діяльності та кадрових питань.  

В органи влади направлено 19 інформації про стан законності та 

забезпечено 822 (проти 753 торік, або +9,2%) виступи у засобах масової 

інформації.  
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