
Прокуратура України
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
вулицяПокровська, 5, м. Могилів-Подільський, 24000 факс: (043-37) 6-21-29 

e-mail: mohylivpodilskyiprok02@gmail.com

Голові Могилів-Подільської
районної ради
Івану ТЕЛЕВАТЮКУ

Шановний Іване Івановичу !

На виконання вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» направляю 
Вам інформацію результати діяльності Могилів-Подільської окружної 
прокуратури для інформування населення району.

Прокуратура продовжує свою роботу в умовах воєнного стану, адже захист 
конституційних прав громадян в цей непростий час є однією з головних функцій 
правоохоронної системи держави. Безперервним має бути також процес 
розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

Так, упродовж поточного року Могил ів-Подільською окружною 
прокуратурою до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 
жительки смт Вендичани Могилів-Подільського району обвинуваченої 
за ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України у сфері бюджету.

Правопорушниця з метою незаконного отримання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи 
на меті незаконне збагачення, ввівши в обману працівників Вендичанської 
селищної ради та управління праці та соціального захисту населення Могилів- 
Подільської районної державної адміністрації, шляхом приховування обставин, які 
впливають на призначення і виплату державної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
при оформленні даної допомоги, зазначила завідомо неправдиві відомості, про 
відсутність транспортних засобів та як наслідок вказане стало підставою для 
нарахування соціальної допомоги.

Унаслідок таких дій вона незаконно отримала державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям у розмірі 240 000 гривень. У подальшому обвинувачена 
добровільно повернула кошти у розмірі біля 70 000 гривень.

Також *15.04.2022 до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні про корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК 
України.

Установлено, що житель Запорізької області з метою перетину державного 
кордону України, переслідуючи мету на використання завідомо підробленого 
офіційного документа, 13.04.2022 близько 15 години 50 хвилин, перебуваючи на 
міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів- 
Подільський - Отач», під час проходження прикордонного контролю, маючи 
умисел на використання завідомо підроблених офіційних документів, достовірно 
знаючи, що пенсійне посвідчення, видане на його ім’я, підроблене, пред'явив
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вказаний документ працівникам Державної прикордонної служби України, таким 
чином використав його.

У подальшому з метою з’ясування факту використання пенсійного 
посвідчення та місця його отримання, обвинувачений передав працівнику 
Державної прикордонної служби Маланчуку О.М. 1000 доларів США купюрами, 
які помістив на стіл службового приміщені пункту пропуску Могилів-Подільський 
-  Отачь.

У вказаному кримінальному провадження судом затверджено угоду про 
визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, якому 
призначене покарання у виді штрафу у розмірі 17 850 гривень, а також застосовано 
спеціальну конфіскацію до коштів в сумі 1000 доларів США, які будуть звернуті на 
користь держави.

Крім того, окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні стосовно громадянина Республіки Молдова 
обвинуваченого за ч. З ст. 332 КК України.

Установлено, що правопорушник діючи умисно, усвідомлюючи 
протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та 
бажаючи їх настання, організував незаконне, поза визначеними пунктами 
пропуску, переправлення осіб через державний кордон України до Республіки 
Молдова, за грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США.

Будучи обізнаним із способами та порядком здійснення охорони державного 
кордону представниками служб охорони державного кордону України та 
Республіки Молдови, місць дислокацій їх мобільних підрозділів та розташування 
прикордонних нарядів, обвинувачений шляхом телефонних розмов узгодив час та 
місце такого незаконного переправлення з 8 громадянами України, керуючи у 
такий спосіб діями вказаних вище осіб та фактично організувавши процедуру 
незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 07.03.2022 близько 18 години 20 
хвилин, використовуючи надувний човен з веслами, у районі прикордонного знаку 
0125-0126, поряд з пунктом пропуску «Могилів-Подільський -  Отач», що за 
адресою: вул. Соборна, 7, м. Могилів-Подільський Вінницької області, вплав через 
річку Дністер зі сторони республіки Молдова дістався берегової лінії території 
України, де його очікували 8 осіб. Однак, коли обвинувачений дістався берегової 
лінії України, він був викритий та затриманий працівниками 24 прикордонного 
загону імені Героя України старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова військової 
частини 2193 Державної прикордонної служби України.

Також завершується досудове розслідвування у іншому кримінальному 
провадженні за ч. З ст. 332 КК України стосовно громадянина Республіки Молдова.

Так, у ході слідства установлено, що обвинувачений діючи умисно, 
організував незаконне, поза визначеними пунктами пропуску, переправлення двох 
громадян України через державний кордон України до Республіки Молдова за 
грошову винагороду у розмірі 17 000 доларів США.

Крім того, Могилів-Подільською окружною прокуратурою до Могилів- 
Подільського міськрайонного суду подано клопотання про звернення застави, 
сплаченої захисником підозрюваного в розмірі 190 320 гривень, у дохід держави, 
яке судом задоволене.

Установлено, що жителя міста Ямпіль, після вчинення злочину, 
передбаченого ч. З ст. 185 КК України, затримано працівниками поліції та слідчим 
суддею Могилів-Подільського міськрайонного суду підозрюваному обрано міру 
запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 
розмірі 190 320 гривень. Адвокатом підозрюваного внесено вказану суму застави,



після чого підозрюваний був звільнений з державної установи «Вінницька 
установа виконання покарань (№1)».

Після внесення застави підозрюваний зник та оголошений в розшук.
Відповідно до п.п. 8-10 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов’язків 

заставодавцем, а також, якщо підозрюваний не з’явився за викликом до слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини 
своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні 
запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави.

Також Могилів-Подільською окружною прокуратурою до Ямпільського 
районного суду та Могилів-Подільського міськрайонного суду подано клопотання 
про зняття арешту на вилучені під час проведення у 2021 році санкціонованих 
обшуків у ході проведення досудових розслідувань кримінальних проваджень, під 
час яких вилучено майже 90 тисяч пачок цигарок різних марок, вартістю біля 2,5 
млн гривень.

Арешт на майно накладався обгрунтовано, однак, зважаючи на потребу 
Збройних Сил України, повсякденного побуту та діяльності військовослужбовці : . а 
також додаткового матеріально-технічного забезпечення, що виникло внаслідок 
збройної агресії російської армії, судами клопотання прокурорів задоволено т; за 
заявами власників вилученого майна, тютюнові вироби передано на підтримку 
Збройних Сил України.

З повагою

Заступник керівника Могилів-Подільської 
окружної прокуратури


