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У минулому році в роботі детективів НАБУ знаходилось понад 30 кримінальних 

проваджень за фактами корупційних правопорушень, пов’язаних із незаконним 

привласненням землі. Понад 15 таких епізодів, якими державним інтересам завдано 

більше 76 млн. грн. шкоди — уже в суді. В участі у корупційних схемах із землею 

обвинувачуються 37 осіб. Корупційні злочини із земельними ресурсами, слідство у 

яких веде НАБУ, вчинялися протягом 2011-2020 років на території таких областей як 

Одеська, Київська, Закарпатська, Сумська, а також у великих містах України, як-от: 

Київ, Львів, Одеса. При цьому, площа найбільшої земельної ділянки, розкрадання якої 

розслідують детективи складає понад 2 000 га, а загальна площа земель, корупційні 

махінації з якими розслідуються у НАБУ, перевищує 5 700 га. 

Одним із ключових мотивів, які спонукають посадовців до вчинення злочину, за 

даними детективів НАБУ, є бажання отримати неправомірну вигоду. Так, сукупний 

розмір хабарів, отриманих «в обмін на землю» чиновниками, яких протягом 

останнього часу викрили детективи НАБУ, перевищує 2,5 млн. грн., 70 тис. дол. США 

та 300 тис. євро. Вищенаведені суми грошових коштів, з-поміж іншого, вимагалися 

та були одержані посадовцями тільки за позитивне «вирішення питань» про 

виділення чи передачу в оренду земельних ділянок. 

Голова сільради одного з населених пунктів Васильківського району Київської 

області вимагав та отримав 300 тис. євро та 10 тис. дол. США за «вирішення питання» 

про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 26 га. Розслідування 

цього факту детективи НАБУ завершили восени 2016 року. Проте, до 2020 року суд 

із долею обвинувачених (голови сільради та депутата-спільника) не визначився. 

Водночас, викриття детективами НАБУ цього злочину дозволило місцевій громаді 

скасувати незаконне рішення про надання землі в оренду. 

Втручання детективів НАБУ також дозволило запобігти і розкраданню близько 

600 гектарів на Сумщині, які голова однієї з сільрад пообіцяв виділити в обмін на 

хабар у понад 2,5 млн. грн. Своєчасне викриття злочину не дозволило зловмисникам 

реалізувати свій задум. Обвинувальний акт стосовно вже колишнього голови сільради 

та його спільника скеровано до суду для розгляду по суті. 

Детективи НАБУ завершили розслідування ще однієї корупційної схеми, 

реалізованої депутатом Київської міськради, секретарем земельної комісії. За даними 

слідства, ця особа, маючи доступ до інформації про наявність у столиці вільної землі, 

що перебуває у комунальній власності, організувала схему заволодіння трьома 

ділянками загальною площею 2 600 кв. м. Ці ділянки, як з’ясували детективи НАБУ, 

виділені підставним особам, в подальшому дістались компанії-забудовнику, яка 

почала зводити на них житло. Наразі на ділянки накладено арешт. 

Відповідно до розслідувань НАБУ, доволі поширеним корупційним 

правопорушенням є впровадження протиправної схеми, відповідно до якої земельні 

ділянки, виділені державним органам влади, в подальшому передаються приватним 

компаніям-забудовникам в обмін на зобов’язання виділити певну кількість квартир 

співробітникам відповідного держоргану. Нерідко, сукупна вартість таких квартир 

виявляється суттєво нижчою за ринкову вартість земельної ділянки.  
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У квітні поточного року кіберфахівці  Служби безпеки України  викрили 

корупційну схему з відчуження сільськогосподарських земель держави посадовими 

особами Держгеокадастру, яку було реалізовано через незаконне втручання до 

Державного земельного кадастру України. Зокрема, в порушення вимог земельного 

законодавства посадовці оформлювали на одну особу ділянки за одним цільовим 

призначенням по два і більше разів. Через зазначену корупційну практику посадовці 

вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. 

Вищевказана корупційна схема діяла у 22 областях.  

На теперішній час СБУ та НАЗК вимагають від Держгеокадастру усунути 

виявлені недоліки у роботі його інформаційних систем, щоб припинити у 

подальшому виявлені корупційні практики та забезпечити прозоре розпорядження 

земельними ресурсами. Існуючі на теперішній час прогалини у роботі «Національної 

кадастрової системи» та відсутність реєстру громадян, які отримали ділянки за 

процедурою безоплатної приватизації, дали змогу недоброчесним посадовцям 

вивести землі держави, які за сукупною площею співмірні з половиною Івано-

Франківської області. 

Служба Безпеки України заблокувала корупційні механізми, організовані 

місцевою владою Черкащини. Чиновники планували вивести із держвласності 

земельні ділянки вартістю понад 10 млн грн. Усі вони - поблизу історико-культурного 

центру ім. Раббі Нахмана (місце паломництва хасидів).  

Співробітники спецслужби встановили, що до складу організованої групи 

входили державний реєстратор однієї з ОТГ Черкаської області, колишні 

правоохоронці та підприємці. За розробленою «схемою», посадовці підробляли 

рішення органів місцевого самоврядування і незаконно реєстрували право власності 

на земельні ділянки. 

Через дії зловмисників комерсантам вдалось отримати у приватну власність 

майже 0,5 га земель поблизу історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана в Умані. 

Наразі, за сприяння СБУ, вирішується питання щодо повернення земель у державну 

власність. П’ятьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за низкою 

статей: ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28; ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 365-2 КК України. Триває досудове 

слідство. 

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, чиновниці 

структурного  підрозділу Держгеокадастру у Волинській області повідомлено про 

підозру у неналежному виконанні своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі 

наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).   

За даними слідства, 37-річна керівниця структурного підрозділу Головного 

управління Держгеокадастру у Волинській області, несумлінно виконуючи свої 

службові обов’язки, не перевірила належним чином відомості, внесені до офіційних 

документів, та надала висновок про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення у межах двох населених пунктів Волині. Внаслідок цього із державної 

форми власності безпідставно вибули земельні ділянки загальною площею майже 

одна тисяча гектарів вартістю понад 25 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки 

інтересам держави. Досудове розслідування проводить Головне управління 

Національної поліції в Житомирській області, за оперативного супроводу УСБУ у 

Волинській області. 
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Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської 

міської прокуратури викрили факти у завданні збитків громаді столиці. Слідством 

встановлено, що директор одного із товариств м. Києва починаючи з 2013 року 

умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді користування 

земельними ділянками, що знаходяться в центрі столиці, не оформив належним 

чином правовстановлюючих документів з Департаментом земельних ресурсів КМДА, 

та не сплачував орендну плату за землю. Також встановлено, що службові особи 

цього товариства при поданні декларації з плати за землю, за попередні роки, 

занижували площу та нормативно грошову оцінку земельних ділянок що призвело до 

не сплати до місцевого бюджету у м. Києві близько 34 млн. грн. 

Співробітники ДФС провели ряд обшуків за місцем проживання керівника 

підприємства, в офісах підприємства та у приміщенні Департаменту земельних 

ресурсів КМДА. Проведені судово-економічні експертизи підтвердили розмір 

спричинених збитків територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради 

в сумі  19,5 млн.  грн. 

Керівнику згаданого товариства, повідомлено про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. На даний 

час його оголошено в розшук. Ухвалою районного суду м. Києва, накладено арешт на 

нерухоме майно (приміщення у м. Києві), що на праві власності належить згаданому 

СГД, з метою забезпечення цивільного позову. Триває досудове розслідування.  

Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення 

господарського суду міста Києва, яким задоволено позов міської прокуратури в 

інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства про розірвання 

договору оренди, визнання припиненим права та повернення земельної ділянки 

площею понад 19 га вартістю 614 млн. грн., розташованої в нижньому каскаді 

Совських ставків, що у Голосіївському районі столиці. 

Слідством встановлено, що між Київською міською радою та товариством у 2008 

році укладено договір оренди земельної ділянки, умовами якого передбачено її 

забудову протягом трьох років з моменту укладення договору, а саме: облаштування 

рекреаційної зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-

торговельного комплексу. Однак, з 2008 року по теперішній час товариство у 

порушення вимог чинного законодавства та договору оренди землі не приступило до 

забудови спірної земельної ділянки, що позбавило територіальну громаду можливості 

отримати об’єкт, який буде сприяти розвитку рекреаційної інфраструктури міста 

Києва. При цьому, товариство неналежним чином утримує територію спірної 

земельної ділянки, у зв’язку з чим прибирання цієї ділянки  здійснюється 

комунальними службами Голосіївського району м. Києва. 

За таких обставин суди погодилися з доводами прокурора щодо наявності 

підстав для розірвання договору оренди землі, визнання припиненим права та 

зобов’язання відповідача повернути Київській міській раді земельну ділянку. 

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури 

закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно голови та 

заступника голови однієї з ОТГ Київщини за обвинуваченням у вчиненні 

корупційного злочину (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України). 

За даними слідства, голова територіальної громади разом з заступником 

одержали від двох представників місцевих комерційних структур неправомірну 

вигоду за сприяння у розв’язанні питання щодо виділення земельних ділянок 



загальною площею 12 га та підписання договорів їх оренди під будівництво та 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків.  

Гарантована перемога в аукціоні із продажу права оренди ділянок 

та сприяння у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів «коштувала» двом 

підприємцям 700 тис. грн. та 25 тис. доларів США відповідно. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, 

обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Досудове розслідування 

здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в 

Київській області за оперативного супроводу Головного управління Служби безпеки 

України у м. Києві та Київській області та управління стратегічних розслідувань в 

Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. 

Верховний Суд підтримав позицію прокуратури м. Києва у справі щодо 

повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею 1,16 га на 

Трухановому острові у м. Києві вартістю понад 25 млн. грн. Прокуратурою 

встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної 

земельної ділянки без відповідних правовстановлюючих документів на землю 

(рішення Київської міської ради, договору тощо) для розміщення будівель та споруд 

спортивно-оздоровчого комплексу. Крім того, будівництво будівель та споруд 

спортивно-оздоровчого комплексу здійснено без дозвільних документів та на 

земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась. 

Рішенням господарського суду міста Києва позов прокурора задоволено та 

зобов’язано юридичну особу повернути територіальній громаді земельну 

ділянку, звільнивши її від розміщеного на ній майна. Разом з тим, судом апеляційної 

інстанції вказане рішення скасовано та відмовлено у задоволенні позову. 

Не погоджуючись із зазначеною постановою апеляційної інстанції Київською 

міською прокуратурою оскаржено її до Верховного Суду, який підтримав доводи 

прокурора та залишив в силі рішення суду першої інстанції про повернення земельної 

ділянки територіальній громаді міста. 
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