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ІНФОРМАЦІЯ 

про    результати   діяльності  окружної 
прокуратури на території Шепетівської 

міської територіальної громади упродовж   2022   року 
 

Шепетівською окружною прокуратурою проведена робота з попередження, 
виявлення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень на території 
Шепетівської МТГ, стабілізації криміногенної ситуації в населених пунктах й зміцнення 
законності. Також, вжито ряд заходів, спрямованих на захист прав і свобод громадян та 
інтересів держави. 

За результатами вжиття заходів представницького характеру Шепетівською 
окружною прокуратурою в інтересах Шепетівської міської ради впродовж 2022 року 
заявлено 14 позовних заяв на суму 814,379 тис грн, 8 з яких на суму 602, 225 тис грн на 
даний час судами розглянуто та задоволено. 

До прикладу, рішенням Господарського суду Хмельницької області від 15.08.2022 у 
справі № 924/355/22 задоволено позов Шепетівської окружної прокуратури, який подано в 
інтересах держави в особі Шепетівської міської ради до ПП «МВМ-13» та стягнуто з ПП 
«МВМ-13» безпідставно збережені кошти орендної плати за фактичне користування 
земельною ділянкою з кадастровим номером 6810700000:01:009:0425, площею 2,34 га, яка 
знаходиться за адресою вул. Тітова, буд. 1-Г,  м. Шепетівка без правовстановлюючих 
документів у сумі 530 267, 60 грн на користь Шепетівської міської ради для зарахування до 
бюджету Шепетівської міської територіальної громади. 

Також на розгляді в господарських судах перебуває 3 позова на суму майже 200 тис 
грн про стягнення з двох приватних підприємств, які знаходяться на території громади, 
надмірно сплачених коштів (коштів, сплачених за товар, який так і не було поставлено) КП 
міста Шепетівка (Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-
каналізаційного господарства, Шепетівським підприємством теплових мереж та  КНП 
«Шепетівська багатопрофільна лікарня») в результаті укладення незаконних додаткових 
угод до договорів поставки пального. 

За результатами виконання рішень судів, постановлених в 2021 році, в 2022 році на 
користь КП «Шепетівське РЕП» повернуто 131 тис грн надмірно сплачених коштів в 
результаті укладення незаконних додаткових угод.  

Упродовж 2022 року оперативними працівниками прокуратури здійснювалося 
процесуальне керівництво у 4112 кримінальних провадженнях, які розслідувалися 
Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій обл.  

В ході здійснення процесуального керівництва, процесуальними прокурорами 
окружної прокуратури надано слідчим/дізнавачам 348 письмових вказівок, скасовано 129 
необґрунтованих постанов про закриття кримінальних проваджень. 

У 2022 році процесуальними керівниками до Шепетівського міськрайонного суду 
скеровано обвинувальні акти у 65 кримінальних провадженнях та 2 клопотання про 
застосування примусових заходів медичного характеру. Загальна сума завданих збитків 
державі злочинною діяльністю становить 3614,35 тис. грн.  

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження,  встановлено 
збитки, заподіяні злочином державі в особі Управління соціального захисту населення 
Шепетівської міської ради на суму 130 тис. грн Обвинувальний акт у вказаному 
кримінальному провадженні щодо С. за            ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України скеровано до суду 
27.01.2022 для розгляду по суті. Судовий розгляд триває. 



У разі, якщо збитки не будуть відшкодовані С. добровільно, позов буде заявлено в 
порядку цивільного судочинства після набрання законної сили обвинувальним вироком 
суду.  

Також, 29.07.2022 до Шепетівського міськрайонного суду скеровано обвинувальний 
акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням О. та Ч. у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, а саме заволодіння бюджетними 
коштами шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, а саме незаконному 
отриманні компенсації «муніципальна няня». 

Встановлено, що потерпілій юридичній особі – Управлінню праці та соціального 
захисту населення Шепетівської міської ради внаслідок злочинних дій Ч. та О. завдано 
збитків в сумі 16 800 грн, які повністю відшкодовані у ході досудового розслідування, а 
відносно останніх 07.09.2022 судом ухвалено обвинувальний вирок. 

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження 
№12018240270000907 від 01.08.2018, встановлено збитки, заподіяні злочином державі в 
особі Шепетівської ОТГ на суму 3 млн. 381 тис. грн (у сфері охорони навколишнього 
природного середовища). Під час досудового розслідування вказаного кримінального 
провадження перевірено інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно, накладено арешт на все наявне майно, окрім житла, а саме на 6 об’єктів нерухомості 
підозрюваного Б., загальна вартість яких складає 1 млн 129 тис грн 

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні щодо Б. за ч. 2 ст. 239 
КК України 23.02.2022 направлено до суду для розгляду по суті. Судовий розгляд триває. 

Окрім цього, поза межами кримінального провадження в порядку цивільного 
судочинства до Шепетівського міськрайонного суду заявлено позов на суму 4 629 136, 38 
грн, який на даний час перебуває на розгляді. 

Незмінним пріоритетом в діяльності правоохоронних органів була і залишається 
протидія корупції. Упродовж 2022 року закінчено 6 корупційних кримінальних 
правопорушень. 

Зокрема, 24.06.2022 до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні за ч. 1 ст. 369 КК України. За даними слідства, громадянин Л. знаходячись в 
салоні службового автомобіля «Пежо 301», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з 
метою вирішення питання про не притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 
ст.130 КУпАП та повернення йому автомобіля ВАЗ 2105, достовірно знаючи, що інспектор 
ВРПП Шепетівського РУП знаходиться при виконанні своїх службових обов’язків, надав 
останньому неправомірну вигоду у вигляді грошової банкноти номіналом 500 грн. 

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у пропозиції та наданні 
службовій особі неправомірної вигоди за не вчинення службовою особою в інтересах того, 
хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового 
становища, Л. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене  ч. 1 ст. 369 КК України. 
Вироком Шепетівського міськрайонного суду від 29.06.2022 за  ч. 1 ст. 369 КК України Л. 
засуджено до 17 тис штрафу. 

Також, 14.09.2022 скеровано до суду обвинувальний акт  стосовно С. за ч.3 ст. 369 
КК України за фактом  пропозиції, обіцянці надати неправомірну вигоду службовій особі, 
яка займає відповідальне становище. 

Отже, 15.07.2022 року С., перебуваючи в службовому кабінеті Шепетівського РУП 
надала старшому слідчому слідчого відділу обіцяну неправомірну вигоду в сумі 2000 
гривень за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності за 
вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК 
України. Того ж дня, старший слідчий, у встановленому порядку, у формі рапорту, 
повідомив про даний факт безпосереднього керівника. 

15.07.2022 С. повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. В подальшому, 17.07.2022 С. 
обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Судовий розгляд триває. 



Здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян прокуратурою внесено 11 письмових 
вказівок, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 
службових осіб Шепетівської виправної колонії №98. 

 В результаті проведених у І півріччі 2022 року оперативної діяльності в державній 
установі «Шепетівська виправна колонія (№98)» попереджено 10 кримінальних 
правопорушень, а саме: 9 фізичних розправ та 1 злочини пов’язанні із не законним обігом 
наркотиків.  

За наслідками проведених, із залученням контролюючих органів (ДСНС), перевірок у 
І першому півріччі на усунення виявлених порушень протипожежного законодавства 
внесено 1 письмову вказівку, яку розглянуто та задоволено. 

З аналогічних підстав внесено письмову вказівку щодо усунення вимог 
протипожежного законодавства у КЗ Шепетівського РПУ ГУНП в області, яку також 
задоволено.          

Крім того, на адресу начальника Шепетівського РУП внесено вказівку щодо усунення 
вимог Закону під час виконання адміністративного арешту, яку також розглянуто та 
задоволено.     

У першому півріччі на адресу начальника Шепетівського РВ №2 з питань пробації 
внесено 2 письмові вказівки, з метою усунення порушень вимог законодавства під час 
виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі, які розглянуто та задоволено. 

Наразі основним та пріоритетним є ефективний збір доказів та організація належного 
розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов’язаних зі 
збройною агресією російської федерації. 

Так, за період з 24 лютого 2022 року по даний час зареєстровано                          197 
кримінальних провадження про злочини пов’язані зі збройною агресією, зокрема, за ст. 110 
Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України) та за  ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв 
війни). Шепетівською окружною прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво у 
вказаних кримінальних провадженнях та проведення необхідних першочергових слідчих 
(розшукових) дій.  

В подальшому такі кримінальні провадження передано за підслідністю до 
територіальних органів Служби безпеки України, які, відповідно до кримінального 
процесуального законодавства України, здійснюють досудове розслідування вказаних 
злочинів.  

 
 

Керівник Шепетівської  
окружної прокуратури                                                               Роман ОЛІЙНИК 
 

 
 
Секретар міської ради                                                                   Роман ВОЗНЮК 


