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ЗАЯВА ПРО КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(щодо наявності в діях старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В. та інших
співучасників об’єднаних з ним спільним злочинним умислом, службових осіб СофіївськоБогщагівської сільради, ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 191
«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем», ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем», ст. 3661. Декларування недостовірної інформації, ст. 209. Легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, ст.212 «Ухилення від сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів)», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України)

У засобах масової інформації громадськими організаціями, які здійснюють
діяльність по виявленню фактів корупції і чиновників, які перебуваючи на посадах
в державних і правоохоронних органах, ведуть такий спосіб життя, який вочевидь
не відповідає рівню їх офіційних доходів, підривають авторитет державних органів
і влади в цілому, впродовж 2017-2019 років поширювалися відомості про сумнівні
статки старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В.
Вказаний співробітник, за даними фахових антикорупційних видань, є самим
заможнім слідчим Генеральної прокуратури України. Однак походження статків
на придбання десятків об’єктів нерухомого майна (земельних ділянок) за даними
засобів масової інформації є досить сумнівними, набуття їх у власність може бути
пов’язане із вчиненням особливо тяжких злочинів.
Так, за даними видання PROSUD (https://blog.prosud.info/kryvobok_yurij
_vasylovych.html) в Генеральній прокуратурі України продовжує працювати
прокурор, сім’я якого підозрюється в незаконному отриманні столичної землі.
Компанія його дружини є співучасником «створення та впровадження
протиправного каналу фінансування терористичної діяльності «ДНР» та «ЛНР».
А оцінити та порахувати все майно прокурорської родини майже неможливо. Лише
за приблизними підрахунками прокурорська родина набула у власність:
⦁ 4 елітні будинки сумарною площею 2 741 м²
⦁ 4 квартири на 367 м²
⦁ 62 гектари землі по всій Україні
⦁ 2 автомобілі, вартістю кожен більше 1 млн. грн.
⦁ дохід у розмірі 182 млн. грн.

Інформації щодо кар’єрного розвитку молодого 34-річного прокурора у
відкритому доступі майже немає. Відомо лише що з 2014 року – Кривобок Ю.В.
призначений до Генеральної прокуратури України на посаду старшого слідчого в
особливо важливих справах у Департаменті спеціальних розслідувань. До цього з
2009 по 2014 рр. Кривобок Ю.В. працював прокурором Оболонського району
м.Києва.
У декларації за 2015 рік Кривобок Ю.В. вказав, що у власності його дружини
знаходиться 3 квартири у с. Софіївська Борщагівка. Саме на місці цих квартир у
2009-2010 рр., коли вказаний громадянин працював прокурором Оболонського
району м.Києва, його батьки і дружина набули у дуже сумнівний спосіб у
власність 16,65 га землі.
У 2011 році місцева депутатська комісія склала розгромний звіт щодо
дерибану цієї землі. У цьому звіті фігурували і ділянки Кривобоків, де
зазначалося, що вони виділені з порушеннями законодавства.

Більше того, в цьому ж звіті зазначено, що земельні ділянки одного
призначення приватизовувались Кривобок В.Я. та Кривобок О.Ю. по 2 рази,
хоча закон дає право на приватизацію лише один раз. «В зв'язку з цим, сільський
голова Кремець С.В., виділяючи повторно земельні ділянки у власність - безоплатно
- наніс матеріальну шкоду державному і сільському бюджету в сумі 1 051 791,00
грн» - вказано у звіті.
Вищевикладене вказує на те, що в таких діях службових осіб сільської
ради, а також осіб, в чиїх інтересах вчинялись незаконні дії, можуть міститися
ознаки кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 «Привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем», ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем».
Свого часу сім’я Кривобоків віддали усю землю під забудову фірмі
«Укрполіскорм» (у кінці 2014 р. забудовник викупив землю). Свої відносини
землевласник і забудовник оформили безстроковим договором суперфіцію. Швидше
за все, саме за продаж землі Тетяна Кривобок отримала декілька десятків готових
квартир від забудовника. Журналісти інтернет-видання «Наші гроші» з’ясували, що
Тетяна Кривобок продала ці квартири для працівників Міністерства внутрішніх

справ та Міноборони щонайменше на суму 83,88 млн грн. Але в декларації
прокурора за 2015 рік зазначено, що сумарний дохід за продаж квартир від цих
міністерств ще більший – 126 млн.грн.
Загалом за 4 роки родина прокурора збагатилася на 182 млн. грн. З них лише
бл.700 тис. грн – заробітна плата, решта – продаж рухомого та нерухомого майна.
Слід відразу зазначити, що в декларації прокурора відсутній будь-який дохід від
зайняття підприємницькою діяльністю ним, чи його дружиною. Схоже, що саме
звичайні земельні оборудки прокурора за часів Януковича і принесли йому основний
капітал в понад 180 млн.грн.
Згідно ресурсу Youcontrol у 2009 році Кривобок Ю.В. зареєстрував ФОП,
основним та єдиним видом діяльності якого є «Здавання в оренду власного
нерухомого майна». Втім уже через 4 місяці після реєстрації він припинив свою
підприємницьку діяльність. Очевидно, що саме тоді він змінив підприємництво на
роботу в прокуратурі і не прогадав.
Та найцікавішою виявилися підприємницька діяльність дружини
Кривобока Ю.В. - Тетяни Доріївни. Вона значиться серед засновників двох фірм:
ТОВ «Фабрика здоров'я «Ярославна» (на даний момент в стані припинення) та
приватного сільськогосподарського підприємства «ЛАН». Діяльність останньої
компанії у 2016 році привернула увагу Служби безпеки України та прокуратури. Так,
згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва фірма «ЛАН»
використовувалась для «створення та впровадження протиправного каналу
фінансування терористичної діяльності «ДНР» та «ЛНР»:

Щодо майна, то, згідно з декларацією та реєстром прав на нерухоме
майно, слідчий Кривобок Ю.В. володіє елітним будинком площею 1 827
кв.м. в селі Козин під Києвом.
Ось як виглядає цей будинок:

Будинок слідчого Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В.
розташований на 6-ти земельних ділянках, які також перебувають у його власності.
Загальна площа землі під будинком - 86 соток. Ціна за сотку землі в цьому районі –
близько 3 тис. дол, тобто уся земля під маєтком прокурора коштує приблизно 260
тис. дол. Сам же будинок, відповідно до декларації, на момент придбання в 2010 році
коштував 7,2 млн. грн, або 900 тис. дол.
Однак зрозуміло, що вартість цього будинку насправді набагато більша.
Вказане може свідчити про наявність в діях Кривобока Ю.В. та осіб які
діяли з ним спільно, ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 3661 «Декларування недостовірної інформації», ст. 209. Легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, ст.212 «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України).
На фото будинку можна побачити, що паркан повністю перегороджує доступ
до річки. Це прямо суперечить ст. 13 Конституції України та водному кодексу
України, адже кожен громадянин має право безперешкодного доступу до водойм.
Часто саме прокуратура розглядає звернення громадян з приводу незаконної
забудови прибережних територій. Постає тоді логічне питання, як представники
прокуратури можуть боротися з незаконними забудовами якщо самі ж прокурори
порушують законодавство?
Окрім цього, сім’я Кривобока має ще декілька будинків у курортних
зонах України: в Криму, в Карпатах та в Одесі.
Один з них розташований в окупованому Криму, а саме в с. Миндальне, що
неподалік м. Судак та чорноморського узбережжя. Юрій Кривобок придбав цей
будинок, площею 151 м², у 2010 році. Вказана вартість будинку 314 тис. грн – на
той час це бл. 40 тис. дол.

Будинком в селі Миндальне володіє також і батько прокурора. Будинок
загальною площею 208,1 м² був придбаний Кривобоком В.Я. у 2009 році. Вартість
цього будинку - 706 402 грн.
Окрім будинків, родина прокурора має ще 5 земельних ділянок у с.
Миндальне: 6 соток має сам прокурор , 2 земельні ділянки площею понад 10 соток –
дружина прокурора та 2 ділянки по 6 соток має матір прокурора Кривобок Оксана
Юріївна та його батько.
Та і це ще не вся кримська нерухомість родини Юрія Кривобока. Його
дружина –Тетяна Кривобок має у власності приміщення в смт. Гаспра, неподалік
Ялти за адресою шосе Алупкінське, будинок 1. З відкритих джерел бачимо що даний
будинок є багатоквартирним будинком, побудованим у 2009 року. Тому, швидше за
все, пані Тетяна володіє квартирою у ньому, загальна площа якої 103,4 м2, а ціна –
441 600 грн. Даний будинок розташований всього в декількох хвилинах від моря.
Має прокурор Юрій Кривобок також будинок у туристичному містечку в
Карпатах – Яремче. Будинок площею 224 м² придбаний у 2007 році за 723 тис. грн.
Прокурору також належать 17 соток землі під будинком, яку він придбав у 2006 році
та магазин на 44 м² в с. Микуличин, неподалік Яремче.

Окрім будинків прокурор має дві суміжні квартири на столичній Оболоні, за
адресою проспект Героїв Сталінграда 8. Загальна площа квартир придбаних у 2012
році – 221,90 м² Подібна квартира сьогодні тут коштує бл. 12,2 млн. грн.

•

•

Дружина прокурора теж обзавелася житлом на Оболоні. Вона володіє
квартирою площею 43,9 м² за адресою проспект Оболонський, будинок 39а.
Придбала дану квартиру Кривобок Тетяна у 2015 році за 627 990 грн.

Чи не найбільш престижну квартиру на столичній Оболоні має матір
прокурора. На жаль, у витязі з реєстру нерухомого майна не вказано площу
квартири, яку було придбано у 2012 році. Помешкання розміщене за адресою
проспект Героїв Сталінграда, 6б знаходиться в 2-ох хвилинах від набережної Дніпра.
Найменша ціна за квартиру в цьому будинку – 170 тис. дол.

•
•

Також, за даними антикорупційних розслідувачів слідчого Кривобока Ю.В.
справедливо можна вважати земельним магнатом. У своїй декларації він вказав
21 земельну ділянку в с. Бунякине, Путивльського району, Сумської області.
Землю прокурор отримав в один день - 15.07.2010. Загальна площа усієї землі –
41 гектар!
Ще 2 земельні ділянки в с. Стовп'яги, Переяслав-Хмельницького району,
Київської області слідчий отримав в 2011 році. Загальна їхня площа – 24 сотки. 4
земельні ділянки площею 57 соток прокурор має в с. Вищеньки, Бориспільський
район, Київська область, що є престижним дачним містечком неподалік Києва.
Вказане може свідчити про наявність в діях Кривобока Ю.В. та осіб які
діяли з ним спільно, ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 366-

1 «Декларування недостовірної інформації», ст. 209. Легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, ст.212 «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України).
Крім того, окремої перевірки в межах кримінального провадження підлягають
обставини набуття батьком слідчого Кривобока Ю.В. – Кривобоком В.Я.
корпоративних прав на суму 7 000 000 грн. у ТОВ «ПРІМАТЕЛ» (Код ЄДРПОУ
24367739), яке є власником водно-спортивного комплексу загальною площею
2 651,1 кв.м. та знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Ватутіна Генерала,
будинок 1-в, є орендарем чотирьох земельних ділянок, і за наявною інформацією –
власником гелікоптера.
Згідно відкритих джерел інформації у 2013 році власником ТОВ
«ПРІМАТЕЛ» (Код ЄДРПОУ 24367739) був Шпиг А.Ф., колишній власник банку
АВАЛЬ. Пізніше власниками вказаного товариства стали наближені до народного
депутата України від Радикальної партії Олега Ляшка Скуратовського С. особи.
Після притягнення останнього до кримінальної відповідальності і переховування
останнього від слідства, новим власником у вересні 2019 року став Кривобок В.Я.
Розслідування діяльності Скуратовського С. опублікувало видання
антикорупційних розслідувань «Наші гроші».
Вказане може свідчити про наявність в діях Кривобока Ю.В. та осіб які
діяли з ним спільно, ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 3661 «Декларування недостовірної інформації», ст. 209. Легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, ст.212 «Ухилення від сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів)», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України).
Згідно частини четвертої статті 216 КПК України слідчі органів державного
бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів вчинених, зокрема,
працівником правоохоронного органу.
Згідно статті 2 Закону України від 23.12.1993 року № 3781 «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – це
органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро
України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і
установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового
контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовні або правоохоронні функції.
Враховуючи те, що суб’єктами вчинення кримінальних правопорушень
викладених мною у цій заяві є працівник правоохоронного органу, зокрема
Генеральної прокуратури України, органом досудового розслідування у даному
випадку є Державне бюро розслідувань.
Вищевикладене в цій заяві вказує на те, що в діях старшого слідчого в ОВС
другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної
прокуратури України Кривобока Ю.В. та інших співучасників об’єднаних з ним
спільним злочинним умислом, службових осіб Софіївсько-Богщагівської сільради
можуть міститися ознаки кримінальних правопорушень передбачених ст. 191

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем», ст. 364 «Зловживання владою або службовим
становищем», ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації, ст.
209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ст.212
«Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», ст. 369
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»
Кримінального кодексу України.
З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 214 КПК України, ПРОШУ:
Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо наявності
в діях старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних
розслідувань Генеральної прокуратури України Кривобока Ю.В. та інших
співучасників об’єднаних з ним спільним злочинним умислом, службових осіб
Софіївсько-Богщагівської сільради можуть міститися ознаки кримінальних
правопорушень передбачених
ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем»,
ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем»,
ст. 366-1 «Декларування недостовірної інформації,
ст. 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
ст.212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»,
ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі»
Кримінального кодексу України і розпочати досудове розслідування.
Через 24 години з моменту внесення таких відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правозахисник

16.10.2019
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