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ВСТУП 

 
 

У виданні висвітлено особливості провадження досудового 

розслідування у формі дізнання: початок здійснення дізнання, про-

ведення слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпе-

чення кримінального провадження, доказування, зупинення та за-

кінчення розслідування кримінальних проступків, а також інших 

основних інститутів дізнання. 

Дізнання – навчальна дисципліна, яку опановують здобувачі 

вищої освіти у навчальних закладах юридичного спрямування. 

Основним завданням освоєння цієї дисципліни є набуття особами, 

що навчаються, необхідних знань і навичок для правильного засто-

сування норм кримінального процесуального права в юридичній 

діяльності надалі.  

Посібник укладено на підставі кримінального процесуально-

го законодавства з урахуванням останніх змін і сформованої прак-

тики провадження дізнання органами Національної поліції.  

Авторський колектив намагався відобразити та розкрити  

положення чинного вітчизняного законодавства у взаємозвʼязку 

з  практикою його застосування в контексті неухильного забезпе-

чення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб під час здійс-

нення дізнання.  

У посібнику послідовно розкрито весь обсяг тем навчальної 

дисципліни «Дізнання». На момент видання посібника до чинного 

законодавства можуть бути внесені зміни та доповнення, тому ав-

тори намагалися викласти матеріал у формі, яка дасть змогу сфор-

мувати у здобувачів вищої освіти комплекс теоретичних знань і 

навичок, які допоможуть самостійно опанувати зміни у норматив-

но-правовій регламентації кримінальних процесуальних правовід-

носин, які виникають під час здійснення дізнання.  

Матеріал подано у логічній послідовності. Обрана структура 

дає змогу висвітлити й проаналізувати основні інститути кримі- 
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нального процесуального права. Матеріал систематизовано за ос-

новними темами відповідно до потреб побудови освітнього проце-

су вищих навчальних закладів юридичного профілю. Посібник буде 

корисний і здобувачам вищої освіти, і викладачам вищих юридич-

них навчальних закладів, і практичним працівникам. 

Автори будуть щиро вдячні за конструктивну критику і про-

позиції щодо поліпшення цього видання. Можете надсилати їх 

на  нашу електронну скриньку kkpk@lvduvs.edu.ua 

 

  

mailto:kkpk@lvduvs.edu.ua
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1.1. Поняття, завдання 
та значення дізнання 

 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення досудового роз- 

слідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

від  22 листопада 2018 року № 2617-VIII [1], в Україні з 1 липня 

2020 року запроваджено інститут кримінальних проступків.  

Необхідність спрощеної процедури досудового розслі- 

дування обґрунтована великою кількістю нетяжких правопо- 

рушень, що призводило до перевантаження органів досудового 

розслідування, затягування у розслідуванні тяжких і особливо  

тяжких  злочинів. 

Тема 

1 
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Цей закон спрямований на удосконалення правового регулю-

вання кримінального процесу з метою ефективного досудового 

розслідування кримінальних проступків і введення в дію спроще-

ного порядку розслідування.  

Основними завданнями поділу кримінального правопору-

шення на злочини та проступки є, зокрема, посилення правових 

гарантій додержання прав, свобод та інтересів людини і громадя-

нина, оптимізація діяльності органів кримінальної юстиції в кримі-

нальному провадженні та відокремлення кримінального проступку 

від суміжних категорій правопорушень (злочину чи адміністратив-

ного правопорушення). 

Інститут кримінальних проступків вже давно діє в правових 

системах деяких країн ЄС, де застосовується спрощена процедура 

досудового розслідування та судового розгляду. Аналогічний поділ 

правопорушень на злочини і кримінальні проступки існує, зокрема, 

у Естонії, Латвії, Швейцарії, УгорщинІ, Туреччині. 

У ст. 12 КК України визначено, що кримінальні правопору-

шення поділяються на кримінальні проступки і злочини. 

Кримінальний проступок – це один із видів кримінального 

правопорушення, діяння (дія чи бездіяльність), передбачене КК 

України, за вчинення якого призначають основне покарання у виді 

штрафу в розмірі не більше ніж три тисячі неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, або інше покарання, не повʼязане 

з  позбавленням волі.  

Тобто особливість кримінальних проступків у тому, що вони 

мають значно нижчий рівень суспільної небезпеки, ніж злочин. За 

їх вчинення не передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. 

Ураховуючи ступінь небезпеки проступку і, відповідно, особи, яка 

підозрюється у ньому, інструменти для розслідування також мають 

набагато менше обмежувати його права і свободи. 

Отже, єдиним критерієм розмежування нетяжких злочинів 

і  кримінальних проступків є розмір покарання за певні дії. 

До кримінальних проступків належать некваліфіковані кра-

діжки, шахрайства, незаконні дії з наркотичними засобами без мети 

збуту, хуліганство й інші правопорушення, які становлять майже 

половину всіх зареєстрованих фактів. 

Розглянемо сутність поняття «дізнання». 
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Термін «дізнання» відомий давно і походить від слів «дізна-

вати, дізнатися про що-небудь». 

Під дізнанням розуміється заснована на законі правозасто-

совна діяльність, спрямована на виявлення, попередження, запобі-

гання та розслідування кримінальних проступків і забезпечення 

вирішення завдань кримінального провадження.  

Так, з метою ефективного функціонування інституту дізнан-

ня, до ст. 3 КПК України були внесені доповнення: 

– у п. 4 ст. 3 КПК зазначено, що дізнання – форма досудового 

розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних 

проступків; 

– у ст. 215 КПК вказано, що досудове розслідування злочинів 

здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних просту-

пків – у формі дізнання. 

Окрім цього, КПК містить окрему главу 25, яка регламентує 

особливості розслідування кримінальних проступків. 

Оскільки дізнання – це форма досудового розслідування – 

першої стадії кримінального провадження, відповідно завдання 

дізнання обумовлені завданнями кримінального провадження 

(ст.  2  КПК).  

Виконання завдання захисту особи, суспільства та дер-

жави у провадженні дізнання реалізується через функціональне 

призначення державних органів і посадових осіб, які застосовують 

норми кримінального процесуального права, оскільки, відповідно 

до ч. 1 ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоровʼя, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найви-

щою соціальною цінністю. 

Органи дізнання на стадії досудового розслідування зо-

бовʼязані встановити обставини кримінального проступку, довести 

причетність особи до учиненого кримінального проступку.  

Прокурор здійснює нагляд за дотриманням законів у формі 

процесуального керівництва під час провадження дізнання.  

Слідчий суддя здійснює судовий контроль за дотриманням 

прав, свобод та інтересів учасників провадження дізнання. 

Завдання охорони прав, свобод і законних інтересів учас-

ників провадження дізнання виконується відповідно до ч. 2 ст. 3 

Конституції України: права і свободи людини та їх гарантії визна-

чають зміст і спрямованість діяльності держави.  
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Державні органи та посадові особи, які здійснюють дізнання, 

зобовʼязані забезпечити реалізацію законних прав та інтересів осіб, 

які залучаються до провадження дізнання. У нормах кримінального 

процесуального законодавства передбачений чіткий порядок таких 

дій, наприклад, розʼяснення прав та обовʼязків учасників прова-

дження та вручення їм памʼятки, забезпечення реалізації права на 

захист під час провадження дізнання.  

Завдання швидкого провадження дізнання полягає в 

обовʼязку органів, які здійснюють дізнання у строки, передбачені 

законом, установити всі обставини події кримінального проступку 

і  виявити всіх осіб, які його вчинили, щоб максимально наблизити 

призначення винуватому покарання від моменту вчинення кримі-

нального проступку. Швидкiсть розслiдування дає змогу органам 

дізнання своєчасно виявити, закрiпити i дослiдити докази у кри- 

мiнальному провадженнi. 

Завдання повного провадження дізнання забезпечується 

установленням у кримінальному провадженні всіх обставин, що 

входять до предмету доказування розслідуваного кримінального 

проступку (ст.ст. 91, 485, 505 КПК). 

Завдання неупередженого провадження дізнання реалі- 

зується відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК, за якою прокурор, 

керівник органу досудового розслідування, дізнавач (при здійснен-

ні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, ст. 40-1 КПК) 

зобовʼязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 

провадження дізнання, виявити і ті обставини, що викривають, і ті, 

що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обста-

вини, що помʼякшують або обтяжують його покарання, надати 

їм  належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних 

і  неупереджених процесуальних рішень.  

Швидкість, повнота та неупередженість дослiдження об-

ставин провадження дізнання мають забезпечити викриття вину-

ватих у вчиненнi кримiнального правопорушення i не допустити 

притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi невинуватих.  

Завдання застосування щодо кожного учасника криміна-

льного провадження належної правової процедури. 

Положення Конституції про застосування належної правової 

процедури у кримінальному провадженні гарантує право особи, 
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якій кримінальним проступком заподіяно шкоду, на звернення 

до  компетентного державного органу відповідної компетенції 

для  захисту свого права на життя, свободу та власність, а також 

для захисту будь-кого іншого права, гарантованого законодавст-

вом. Воно також забезпечує право на подання доказів наявності 

юридичних фактів, які стосуються зазначеного права особи.  

Окрім того, реалізуючи засаду публічності у провадженні ді-

знання, прокурор, дізнавач зобовʼязані в межах своєї компетенції 

розпочати дізнання в кожному випадку безпосереднього виявлення 

ознак кримінального проступку (за винятком випадків, коли прова-

дження дізнання може бути розпочате лише на підставі заяви поте-

рпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинен-

ня кримінального проступку, а також ужити всіх передбачених 

законом заходів для встановлення події кримінального проступку 

та особи, яка його вчинила.  

Особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, 

використовує надану сукупність процесуальних прав і гарантій 

у  кримінальному провадженні для свого захисту від висунутих 

підозр та обвинувачень.  

Завдання забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної 

кримiнальним проступком шкоди вимагає вiд дізнавача, прокуро-

ра своєчасно вжити передбачених законом заходів щодо виявлення 

майна потерпілого та повернення його законному власнику, а та-

кож – забезпечити можливість відшкодування особі фізичної та 

моральної шкоди, завданої кримінальним проступком. 

Отже, дізнання – дiяльнiсть правоохоронних органiв, яка ре-

гламентована кримінальним процесуальним законом, здiйснються 

пiд наглядом прокурора та контролем суду щодо виявлення, зби-

рання, фіксації i попереднього дослiдження доказiв, швидкого, пов-

ного й неупередженого встановлення обставин провадження кри-

мінальних проступків, викриття винуватих осiб i вирiшення iнших 

завдань провадження. 

Кримiнальне процесуальне значення дізнання: 

– тiльки пiсля закiнчення дізнання можливий ефективний ро-

згляд матерiалiв кримiнального провадження в судi; 

– під час дізнання визначаються межi судового розгляду 

(проводиться лише в межах обвинувачення, сформульованого в 
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обвинувальному акті щодо особи, крім випадків, передбачених 

ст.  337 КПК). 

Проаналізувавши норми розділу ІІІ КПК України, можна 

зробити висновок про те, що дізнання складається з трьох  

етапів: 

– початкового (з моменту внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань або, як виняток, – отримання упо-

вноваженими органами інформації про вчинене кримінальне пра-

вопорушення (під час огляду місця події кримінального правопо-

рушення) – характеризується невідкладними процесуальними діями 

і рішеннями для встановлення особи, яка вчинила кримінальний 

проступок, виявлення і закріплення слідів останнього;  

– з моменту повідомлення особі про підозру починається на-

ступний (подальший) етап дізнання, який завершується згрупуван-

ням такої сукупності доказів, яка вказує на можливість прийняття 

одного із підсумкових рішень дізнання;  

– завершального – розпочинається з надання доступу до ма-

теріалів дізнання, відкриття матеріалів сторонами провадження 

дізнання і закінчується прийняттям підсумкового рішення органом 

дізнання. 

 
 

1.2. Система загальних положень  
провадження дізнання 

 
Система (з давньогр. означає «сполучення», «ціле» «зʼєднан- 

ня») – сукупність взаємоповʼязаних елементів, що утворюють  

єдине ціле, взаємодіють із середовищем та між собою, і мають мету.  

Досудове розслідування – це стадія кримінального прова-

дження, яка має дві форми – дізнання і досудове слідство, і здійс-

нюється за регламентованими законом правилами – загальними 

положеннями цієї стадії. 

Аналіз КПК дає підстави зробити висновок, що глава 19 КПК 

(ст.ст. 214–222 КПК) не містить визначення поняття загальних по-

ложень досудового розслідування (загальних положень досудового 

слідства чи дізнання), а лише викладає їх зміст. Наведемо декілька 

теоретичних визначень цих понять. 
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Передбачені кримінальним процесуальним законом загальні 

положення досудового розслідування – це певна система взаємо-

повʼязаних і взаємозумовлених правил, обовʼязкових як для досу-

дового слідства, так і для дізнання. 

Загальні положення дізнання – це встановлені процесуаль-

ним законом і обумовлені засадами кримінального провадження 

правила, що визначають процесуальний порядок провадження діз-

нання та найбільш істотні вимоги до порядку провадження проце-

суальних дій і прийняття рішень, відображають характерні особли-

вості дізнання як форми досудового розслідування.  

У них містяться правові вимоги, що забезпечують досягнен-

ня цілей і виконання завдань провадження дізнання. 

Система загальних положень дізнання містить норми КПК, 

які регулюють: 

‒ початок дізнання (ст. 214 КПК, ст. 298 КПК); 

‒ підслідність (ст. 216 КПК); 

‒ обʼєднання і виділення матеріалів провадження дізнання 

(ст. 217 КПК); 

‒ місце проведення дізнання (ст. 218 КПК); 

‒ строки дізнання (ст. 219 КПК, ст. 294 КПК, ст. 298-5 

КПК); 

‒ розгляд клопотань під час дізнання (ст. 220 КПК); 

‒ ознайомлення з матеріалами дізнання до його завершення 

(ст. 221 КПК); 

‒ недопустимість розголошення відомостей дізнання 

(ст.  222 КПК). 

Загальні положення дізнання можна класифікувати на такі 

групи:  

– загальні положення, які визначають процесуальну діяль-

ність учасників кримінального провадження на початку прова-

дження дізнання (початок дізнання, досудове розслідування злочи-

нів і кримінальних проступків);  

– організаційно-правові загальні положення дізнання (строки 

дізнання; підслідність і місце проведення дізнання; обʼєднання та 

виділення проваджень дізнання); 

– загальні положення дізнання щодо забезпечення таємниці 

досудового розслідування та окремих процесуальних прав учасни-
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ків кримінального провадження (подання та вирішення клопотань 

під час дізнання; ознайомлення з матеріалами провадження дізнан-

ня до його завершення; нерозголошення відомостей провадження 

дізнання). 

 
 

1.3. Початок провадження дізнання 
 

Початок дізнання обумовлюється такою засадою, як публіч-

ність (ст. 25 КПК), котра встановлює обовʼязок для органів дізнан-

ня, розпочати досудове розслідування у кожному випадку виявлен-

ня ознак кримінального проступку.  

Засада публічності конкретизується у ст. 214 КПК, у якій за-

значено, що дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 го-

дин після подання заяви, повідомлення про вчинений кримінальний 

проступок або після самостійного виявлення ними з будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінально-

го проступку, зобовʼязані внести відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), розпочати розслідування 

та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати 

заявнику витяг з ЄРДР. Положення про ЄРДР, порядок його фор-

мування та ведення затверджується Офісом Генерального прокуро-

ра за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України, 

Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро 

України, Державним бюро розслідувань, органом, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства.  

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР 

внесені прокурором, він зобовʼязаний невідкладно, але не пізніше 

наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наяв-

ні у нього матеріали до органу дізнання та доручити проведення 

дізнання. 

Дізнавач, який здійснюватиме дізнання, визначається кері-

вником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання – 

керівником органу досудового розслідування. 

Керівник органу дізнання, залежно від завантаженості дізна-

вачів, їх спеціалізації, кваліфікації тощо, визначає дізнавача, який 

і  розпочне дізнання. Для цього готується відповідне доручення.  
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Згідно з ч. 3 ст. 214 КПК, у невідкладних випадках до вне-

сення відомостей до ЄРДР може бути проведений огляд місця по-

дії. Для зʼясування обставин вчинення кримінального проступку до 

внесення відомостей до ЄРДР може бути:  

– відібрано пояснення;  

– проведено медичне освідування;  

– отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних 

приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 

відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 

– вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального про-

ступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом криміна-

льного проступку, або які виявлені під час затримання особи, осо-

бистого огляду або огляду речей. 

Розглянемо особливості зазначених процесуальних дій. 

Відбирати пояснення можуть усі субʼєкти, перелічені у п. 19 

ст. 3 КПК, зокрема захисник та оперативні підрозділи. Відбирати 

пояснення можна від осіб, перелічених у п. 25 ст. 3 КПК, як учас-

ників кримінального провадження. 

Аналіз змісту ч. 1 ст. 63 Конституції України та п. 8 ст. 95 

КПК України вказує на те, що пояснення можна отримати тільки за 

згодою особи. Так, у Конституції України зазначено, що особа мо-

же відмовитись від давання пояснень щодо себе, членів сімʼї, бли-

зьких родичів, але нічого не прописано про обовʼязок.  

Частина 2 ст. 66 КПК України не зобовʼязує свідка давати 

пояснення та встановлює відповідальність (ст. 67 КПК, 385 КК) за 

відмову давання показань, а не пояснень, п. 9 ч. 1 ст. 56 КПК надає 

потерпілому право давати пояснення. 

Отже, в правозастосовній практиці можуть виникнути про-

блеми з приводу давання пояснень свідками у випадку, коли вони 

не надали згоди на їх отримання. Фактично вони за ці дії не відпо-

відають перед законом. Кількість таких осіб може бути значна. Але 

перед опитуванням таких осіб їм обовʼязково потрібно розʼяснити 

вимоги ст. 63 Конституції України. 

Інше питання виникає щодо процесуальної форми фіксації 

отриманих пояснень, оскільки законодавцем вона не визначена. 

У  практичних працівників мають бути дієві засоби фіксування 

пояснень, оскільки без відповідної процесуальної форми відомості 



18 

про факти, які є у поясненнях, не можуть бути визнані достовірни-

ми доказами. Одержана інформація може бути відображена в пись-

мовому поясненні від першої особи, у рапорті або зафіксована в 

протоколі процесуальної дії. Вважається можливим застосування 

статей 103, 104 КПК України за аналогією. А саме: результати про-

ведення процесуальної дії – опитування – повинні фіксуватися 

у  протоколі відповідної дії, або структура пояснення має відпові-

дати структурі протоколу, допиту.  

У такому протоколі необхідно зазначати, що пояснення на-

даються за згодою особи, і що це її право, а не обовʼязок. Це особа 

повинна засвідчити своїм підписом у протоколі. 

У протоколі пояснення варто також зазначити такі відомості: 

– відомості про особу, яка відібрала пояснення: дізнавача, 

оперативного працівника, адвоката, потерпілого тощо; 

– правові підстави проведення опитування;  

– дані про реєстрацію заяви; 

– місце і дату опитування: час початку та закінчення опиту-

вання; 

– прізвище, імʼя, по батькові опитуваної особи, рік її наро-

дження, адресу проживання, телефон, реквізити документу, що 

засвідчує особу; 

– заяви та зауваження опитуваної особи. 

Усі запитання, які ставляться особі, обовʼязково відо-

бражаються в протоколі, факт відмови відповідати на запитання 

обовʼязково зазначається у протоколі.  

Протокол повинен підписуватися особою, яка провела опи-

тування, та опитуваною особою. Крім того, за аналогією з протоко-

лом допиту свідка, з метою достовірності наданих даних та уник-

нення у подальшому ситуації заміни сторінок і вказуванням на це 

опитуваною особою, варто, щоби кожна сторінка була нею підпи-

сана. Також за аналогією можна керуватись ст. 105 КПК, коли не-

обхідно застосувати технічні засоби фіксування пояснень. 

Висновок спеціаліста має відповідати вимогам до висновку 

експерта. У ст. 101 КПК передбачено, що висновок експерта ‒ це 

докладний опис проведених досліджень і зроблені за їхніми ре-

зультатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, постав-

лені особою, яка залучила експерта. 
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Відповідно до ст. 71 КПК, спеціаліст у кримінальному про-

вадженні – це особа, яка володіє спеціальними знаннями та навич-

ками і може надавати консультації та висновки з питань, які потре-

бують відповідних спеціальних знань і навичок, надавати висновки 

з питань, що належать до сфери його знань, під час розслідування 

кримінальних проступків, зокрема у випадках, передбачених ч. 3 

ст. 214 КПК. Відповідно до ст. 72 КПК, за завідомо неправдивий 

висновок спеціаліст несе відповідальність, установлену законом. 

Відповідно до Наказу МВС України та МОЗ України 

№  1452/735 від 09 листопада 2015 року «Про затвердження Інстру-

кції про порядок виявлення у водіїв ТЗ ознак алкогольного, нарко-

тичного чи іншого спʼяніння або перебування під впливом лікарсь-

ких препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», незва-

жаючи на те, чи проходила особа огляд на стан спʼяніння спеціаль-

ними технічними засобами, а також на його результат, у разі наяв-

ності підстав вважати, що вона перебуває в стані наркотичного 

чи  іншого спʼяніння або під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції, згідно з ознаками, окресле-

ними вище, уповноважена службова особа в обовʼязковому поряд-

ку направляє цю особу до найближчого закладу охорони здоровʼя 

для проходження медичного освідування.  

Особі пропонують у супроводі працівника поліції просліду-

вати до закладу охорони здоровʼя для проходження медичного 

освідування. З метою забезпечення достовірності результатів огля-

ду водіїв транспортних засобів, які має бути оглянуто в закладах 

охорони здоровʼя, уповноважена службова особа (дізнавач або за 

його дорученням інший працівник поліції) забезпечує доставку 

цих  осіб до найближчого закладу охорони здоровʼя не пізніше 

ніж  упродовж двох годин з моменту виявлення підстав для його 

проведення. 

Зміст висновку щодо результатів медичного освідування 

особи на стан спʼяніння повідомляють оглянутій особі в присутно-

сті уповноваженої особи, яка її доставила, про що роблять запис 

у  зазначеному висновку. 

Висновок щодо результатів медичного освідування особи на 

стан спʼяніння складають в усіх випадках безпосередньо після 

огляду особи в трьох примірниках: перший примірник видають 
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під  підпис уповноваженій особі, яка доставила цю особу на огляд, 

другий видають оглянутій особі, а третій залишається в закладі 

охорони здоровʼя. 

Зняття показань технічних приладів і технічних засобів, 

що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів 

фото- і кінозйомки, відеозапису. Такі прилади та засоби можуть 

використовувати особи (зокрема правопорушник), щоби працювати 

в автоматичному режимі (приміром, для нагляду за виконанням 

правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки 

дорожнього руху, відеоспостереження в громадських місцях тощо). 

У ст. 40 Закону України «Про Національну поліцію» перед-

бачено застосування технічних приладів і технічних засобів, що 

мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- 

і  кінозйомки, відеозапису. 

Поліція для забезпечення публічної безпеки й порядку  

може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних 

засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг 

і  будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використову-

вати інформацію, отриману з автоматичної фото- і відеотехніки, що 

знаходиться в чужому володінні, з метою: 

– попередження, виявлення або фіксування правопорушен- 

ня, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпе-

ки осіб; 

– забезпечення дотримання Правил дорожнього руху. 

Вилучення знарядь і засобів вчинення кримінального про-

ступку, речей і документів, що є безпосереднім предметом кри-

мінального проступку, або які виявлені під час затримання осо-

би, особистого огляду або огляду речей, проводиться відповідно 

до ст. 298-3 КПК. 

Законодавець також зазначив, що до моменту внесення відо-

мостей до ЄРДР, у разі виявлення ознак кримінального проступку 

на морському чи річковому судні, що перебуває за межами Украї-

ни, досудове розслідування розпочинається негайно, відомості про 

нього вносяться до ЄРДР за першої можливості. 

Дізнавач, прокурор, інша службова особа, уповноважена 

на  прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

проступки, зобовʼязані прийняти та зареєструвати таку заяву чи 
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повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи пові-

домлення про кримінальний проступок не допускається. 

Відповідно до Наказу МВС України № 100 від 08 лютого 

2019 р. «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в ор-

ганах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні пра-

вопорушення та інші події» та «Положення про ЄРДР, порядок 

його формування та ведення», приводами до початку криміналь-

ного провадження у формі дізнання є:  

–  заяви про вчинений кримінальний проступок, які можуть 

бути усними або письмовими (заяви можуть надійти від фізичних 

чи юридичних осіб);  

–  повідомлення про вчинений кримінальний проступок, 

якими можуть бути: а) повідомлення підприємств, установ, органі-

зацій і посадових осіб; б) повідомлення представників влади, гро-

мадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану  

особу, відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК; в) повідомлення в засобах 

масової інформації;  

–  самостійне виявлення слідчим, дізнавачем із  будь-якого 

джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінально-

го проступку, зокрема під час досудового розслідування;  

–  самостійне виявлення прокурором із будь-якого джерела 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального  

проступку;  

–  самостійно виявлені посадовою особою правоохоронних 

і  контролюючих державних органів факти вчинення чи підготовки 

до вчинення кримінальних проступків. 

На початку досудового розслідування у формі дізнання до 

ЄРДР мають бути внесені відомості про: час і дату надходження 

заяви, повідомлення про кримінальний проступок або виявлення 

з  іншого джерела обставин, що можуть свідчити про його вчинен-

ня; прізвище, імʼя, по батькові (найменування) потерпілого або 

заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального проступку; короткий виклад 

обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального про-

ступку, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 

джерела; попередню правову кваліфікацію кримінального проступ-

ку із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримі-
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нальну відповідальність; передачу матеріалів і відомостей іншому 

органу досудового розслідування або за місцем проведення досу-

дового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст.ст. 216, 218 КПК); 

прізвище, імʼя, по батькові керівника прокуратури, органу досудо-

вого розслідування, слідчого, прокурора, який вніс відомості до 

Реєстру та/або розпочав досудове розслідування у формі дізнання; 

дату затримання особи. 

Дізнавач невідкладно в письмовій формі повідомляє керівни-

ка органу прокуратури про початок дізнання, підставу початку 

дізнання та інші відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК. 

У ЄРДР автоматично фіксується дата внесення інформації 

та присвоюється номер кримінального провадження. 

 

 

1.4. Пiдслiднiсть і мiсце  
провадження дізнання 

 
Підслідність – це сукупність правових ознак кримінального 

провадження, передбачених законом, за допомогою котрих вста-

новлюється, який підрозділ здійснюватиме провадження дізнання. 

Наука кримінального процесу вирізняє пʼять видів підслід-

ності в кримінальних провадженнях: предметну, альтернативну, 

персональну, територіальну та за звʼязком справ. У провадженні 

дізнання застосовується предметна та територіальна підслідність. 

Відповідно до ч. 11 ст. 216 КПК, під час визначення органу, 

що здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання, засто-

совуються правила підслідності, передбачені статтею 216 КПК. 

У положенні про організацію діяльності підрозділів дізнання 

органів Національної поліції України визначено, що підрозділи 

дізнання здійснюють досудове розслідування кримінальних про-

ступків, віднесених до підслідності органів Національної поліції 

України, у порядку, передбаченому КПК. 

Предметна (родова) підслідність визначається кваліфіка-

цією вчиненого кримінального правопорушення. 

Дізнавачі підрозділів Національної поліції здійснюють досу-

дове розслідування у формі дізнання кримінальних правопорушень, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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передбачених законом України про кримінальну відповідальність, 

окрім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового 

розслідування. 

Отже, ст. 216 КПК визначає предметну підслідність кожного 

органу досудового розслідування залежно від виду вчиненого кри-

мінального правопорушення. 

Варто зазначити, що розмежування повноважень органів до-

судового розслідування за предметною ознакою не є незмінним. 

Залежно від економічних і соціально-політичних змін у суспільстві 

й обумовлених ними модифікацій в організації досудового розслі-

дування змінюється й предметна підслідність.  

Територіальна підслідність означає, що досудове розсліду-

вання у формі дізнання здійснюється дізнавачем того підрозділу 

дізнання, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кри-

мінального проступку. 

Якщо дізнавачу зі заяви, повідомлення або інших джерел 

стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне 

правопорушення, розслідування якого не належить до його компе-

тенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визна-

чить іншу підслідність. 

Якщо місце вчинення кримінального правопорушення неві-

доме або його вчинено за межами України, місце провадження 

досудового розслідування у формі дізнання визначає відповідний 

прокурор із урахуванням місця виявлення ознак кримінального 

правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості 

свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або на-

стання його наслідків тощо. 

На початку провадження дізнання дізнавач перевіряє наяв-

ність розпочатих проваджень щодо того самого кримінального 

проступку. 

Якщо буде встановлено, що іншим підрозділом дізнання роз-

почато кримінальне провадження щодо того самого кримінального 

проступку, дізнавач передає дізнавачу, який здійснює досудове 

розслідування у формі дізнання, наявні в нього матеріали та відо-

мості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника 

та  вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 
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Дізнавач, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) 

дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться 

під юрисдикцією іншого підрозділу дізнання, або своєю постано-

вою доручити їх проведення такому підрозділу дізнання, який зо-

бовʼязаний її виконати. 

 
 

1.5. Обʼєднання та виділення  
матеріалів дізнання 

 
Норми цього інституту мають забезпечити повноту й неупе-

редженість, а також швидкість проведення досудового розсліду-

вання у формі дізнання, допомагають установити роль і ступінь 

участі кожного зі співучасників кримінального проступку. 

За необхідності в одному провадженні можуть бути 

обʼєднані матеріали досудових розслідувань у формі дізнання  

щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного криміналь-

ного проступку, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні 

кількох кримінальних проступків, а також матеріали досудових 

розслідувань у формі дізнання, у яких не встановлено підозрюва-

них, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні проступки, 

щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені од нією особою 

(особами). 

Випадки виділення матеріалів кримінального провадження: 

‒ щодо одного або кількох кримінальних правопорушень, 

якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних 

правопорушень або двоє чи більше осіб підозрюються у вчиненні 

одного чи більше кримінальних правопорушень (ч. 3 ст. 217 КПК); 

‒ щодо інших кримінальних правопорушень, учинених осо-

бою, щодо якої ведеться досудове розслідування у формі дізнання, 

або іншої особи, якщо вони повʼязані зі злочинами, вчиненими 

особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслі-

дні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні до-

судове розслідування (ч. 9 ст. 216 КПК); 

‒ стосовно окремих підозрюваних, якщо у кримінальному 

провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупи-

нення стосуються не всіх (ч. 3 ст. 280 КПК); 
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‒ щодо особи (осіб), з якою досягнуто згоди на укладення 

угоди у кримінальному провадженні, що здійснюється щодо кіль-

кох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного 

або кількох кримінальних правопорушень (ч. 8 ст. 469 КПК); 

‒ стосовно неповнолітнього, що підозрюється у вчи- 

ненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім (ч. 1 

ст.  494 КПК); 

‒ кримінальне провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру в кримінальному провадженні, яке 

здійснюється у загальному порядку (ч. 1 ст. 510 КПК). 

Не можуть бути обʼєднані в одне провадження матеріали 

досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо 

злочину. 

Матеріали досудового розслідування у формі дізнання 

не  можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може 

негативно вплинути на повноту досудового розслідування у формі 

дізнання та судового розгляду. 

Рішення про обʼєднання чи виділення матеріалів досудового 

розслідування у формі дізнання приймається прокурором. 

Рішення про обʼєднання чи виділення матеріалів досудового 

розслідування у формі дізнання не може бути оскаржене. 

Днем початку дізнання у провадженні, виділеному в окреме 

провадження, є день, коли розпочато розслідування, з якого виді-

лено окремі матеріали, а в провадженні, в якому обʼєднані матеріа-

ли кількох досудових розслідувань у формі дізнання, – день почат-

ку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше. 

 

 

1.6. Розгляд клопотань 
під час провадження дізнання 

 
Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представни-

ка чи законного представника, представника юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких 

процесуальних дій слідчий, дізнавач, прокурор зобовʼязані розгля-

нути в строк не більше трьох днів із моменту подання та задоволь-

нити їх за наявності відповідних підстав. 
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Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, 

яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задово-

ленні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої 

вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості 

вручення з обʼєктивних причин – надсилається їй. 

 

 
1.7. Строки провадження дізнання 

 
Процесуальні строки – це встановлені законом або відпові-

дно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки 

часу, у межах яких учасники кримінального провадження зо-

бовʼязані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчи- 

няти процесуальні дії. Процесуальні строки виступають дієвим 

засобом, що сприяє забезпеченню швидкого розслідування  

і судового розгляду. Крім того, вони слугують гарантією захисту 

конституційних прав і свобод учасників кримінального про- 

вадження. 

Процесуальні строки обчислюються годинами, днями, мі-

сяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. Порядок 

обчислення строків зазначений у ст. 115 КПК України. 

Розумними вважаються строки, що є обʼєктивно необхід-

ними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуаль-

них рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені 

КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття 

окремих процесуальних рішень (ст. 28 КПК). 

Проведення дізнання у розумні строки забезпечує прокурор, 

слідчий суддя (щодо строків розгляду питань, які входять до його 

компетенції). 

Критеріями для визначення розумності строків криміна-

льного провадження у формі дізнання є: 

– складність кримінального провадження, яка визначається 

з урахуванням кількості підозрюваних і кримінальних правопору-

шень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 

процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслі-

дування тощо; 

– поведінка учасників кримінального провадження; 
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–  спосіб здійснення дізнавачем, прокурором і слідчим суд-

дею своїх повноважень. 

Строк дізнання обчислюється з дня повідомлення особі про 

підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопо-

танням про застосування примусових заходів медичного або вихо-

вного характеру, клопотанням про звільнення особи від криміналь-

ної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття 

кримінального провадження. 

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК, з дня повідомлення особі 

про підозру дізнання повинно бути закінчене: 

–  упродовж 72 годин – у разі повідомлення особі про підоз-

ру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи 

в  порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298
2
 КПК; 

–  протягом 20 діб – у разі повідомлення особі про підозру 

у  вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрю- 

ваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових  

слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку 

неповнолітнім; 

–  упродовж 1 місяця – у разі повідомлення особі про підоз-

ру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено 

клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому 

ч. 2 ст. 298
4
 КПК (заявлення підозрюваним клопотання про прове-

дення експертизи у разі його незгоди з результатами медичного 

освідування або висновком спеціаліста). 

Строк дізнання може бути продовжений у порядку, передба-

ченому § 4 глави 24 КПК України (ст. 294 КПК). Водночас загаль-

ний строк дізнання не може перевищувати 1 місяця з дня повідом-

лення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у 

випадках, передбачених п.п. 1 і 2 ч. 3 ст. 219 КПК. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК, якщо внаслідок склад-

ності провадження неможливо закінчити досудове розслідування 

з  дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

проступку (дізнання) у строк, зазначений у п.п. 1 і 2 ч. 3 ст. 219 

КПК, такий строк може бути продовжений прокурором у межах 

строку, встановленого п. 1 ч. 4 ст. 219 КПК, тобто 1 місяця. 

Строк дізнання, що закінчився, поновленню не підлягає. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення дізнання до вине-

сення постанови про відновлення дізнання не включається у строки 

дізнання, передбачені ст. 219 КПК. 
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Строк із дня винесення постанови про зупинення дізнання до 

дня її скасування слідчим суддею включається у строки дізнання, 

передбачені ст. 219 КПК. 

Загальний строк дізнання під час обʼєднання кримінальних 

проваджень у порядку, передбаченому ст. 217 КПК, визначається 

у  провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, шляхом 

поглинання меншого строку більшим. 

Обрахований відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК, загальний строк 

дізнання в обʼєднаному кримінальному провадженні визначається 

прокурором, уповноваженим розглянути питання продовження 

строку дізнання, відповідно до ч. 4 ст. 295 КПК, про що ним вино-

ситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обра-

хуванням загального строку в обʼєднаному кримінальному прова-

дженні може бути вирішено питання щодо його продовження. 

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК, клопотання про продовження 

строку досудового розслідування подається не пізніше 5 днів до 

спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 

219 КПК. Тобто щодо продовження строку дізнання подання кло-

потання про продовження його строку у визначений термін можли-

ве лише за продовження строку дізнання, зазначеного у п. 2 ч. 3 

ст.  219 КПК (20 діб). 

Відповідно до ч. 4 ст. 295 КПК, прокурор зобовʼязаний розг-

лянути клопотання про продовження строку не пізніше 3 днів з дня 

його надходження, але обовʼязково до закінчення строку дізнання. 

У клопотанні про продовження строку дізнання зазна- 

чаються: 

‒ прізвище, імʼя, по батькові підозрюваного; 

‒ найменування (номер) кримінального провадження; 

‒ суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримі-

нального проступку із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підоз-

рюється особа; 

‒ посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

‒ процесуальні дії, проведення або завершення яких потре-

бує додаткового часу; 

‒ значення результатів цих процесуальних дій для судового 

розгляду; 
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‒ строк, необхідний для проведення або завершення проце-

суальних дій; 

‒ обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні 

дії раніше. 

Копія клопотання вручається дізнавачем або прокурором, 

який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення 

цього дізнання, підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за 

пʼять днів до дня подання клопотання прокурору, уповноваженому 

на розгляд питання про продовження строку дізнання. 

Підозрюваний, його захисник мають право до подання кло-

потання про продовження строку дізнання подати дізнавачу або 

прокурору, який ініціює це питання, письмові заперечення, які 

обовʼязково долучаються до клопотання і разом з ним подаються 

прокурору, уповноваженому на його розгляд. 

Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження 

строку досудового розслідування, зобовʼязаний розглянути клопо-

тання не пізніше трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому 

разі до спливу строку дізнання. 

Рішення прокурора про продовження строку дізнання або 

про відмову у такому продовженні приймається у формі постанови. 

Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк діз-

нання, якщо переконається, що додатковий строк необхідний для 

отримання доказів, які можуть бути використані під час судового 

розгляду, або для проведення чи завершення проведення експерти-

зи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше 

з обʼєктивних причин. 

Якщо прокурор задовольняє клопотання дізнавача, прокуро-

ра, він визначає новий строк дізнання. Прокурор зобовʼязаний ви-

значити найкоротший строк, достатній для потреб дізнання. 

Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продов-

женні строку дізнання у разі, якщо дізнавач, прокурор, який звер-

нувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, передбачених 

ч.  6 ст. 295 КПК, а також якщо досліджені під час вирішення цього 

питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вва-

жати, що сталася подія кримінального проступку, яка дала підстави 

для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до 

цієї події кримінального проступку. 



30 

1.8. Взаємодія дізнавача 

з оперативними підрозділами 

 
Під взаємодією між дізнавачем і працівниками оперативних 

підрозділів слід розуміти спільну діяльність в узгодженому визна-

ченні та здійсненні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій та інших заходів під керівництвом дізнавача 

з  метою ефективного вирішення завдань кримінального прова-

дження. 

Дізнавачам, як і слідчим, оскільки вони провадять розсліду-

вання кримінальних проваджень, надається і ширше коло повнова-

жень щодо розслідування кримінальних правопорушень, зокрема 

такі, як давати доручення оперативним підрозділам. 

Ця взаємодія може бути епізодичною або тривалою. Епізо- 

дична взаємодія передбачає виконання працівником оперативного 

підрозділу доручень про проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій або негласних слідчих (розшукових) дій. Коли щодо криміна-

льного провадження виникає необхідність спільно вирішити низку 

питань, взаємодія здійснюється упродовж тривалого часу і пере- 

важно організовується з початку досудового розслідування у формі 

дізнання. 

Під час виконання доручень дізнавача, прокурора співробіт-

ник оперативного підрозділу користується повноваженнями дізна-

вача. Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійс-

нювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за своєю 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді 

чи  прокурора (ч. 1, 2 ст. 41 КПК). Доручення дізнавача, проку- 

рора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слід-

чих (розшукових) дій під час досудового розслідування у формі 

дізнання є обовʼязковими для виконання оперативним підрозділом 

(ч. 3 ст. 41 КПК). 

Взаємодія дізнавача зі співробітником оперативного підроз-

ділу здійснюється в процесуальних (правових) і непроцесуальних 

(організаційних) формах. 

До процесуальних форм взаємодії належать: виконання спів-

робітниками оперативного підрозділу доручень дізнавача щодо 
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проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшу-

кових) дій, сприяння співробітниками оперативного підрозділу 

дізнавачу в проведенні окремих слідчих (розшукових) дій і неглас-

них слідчих (розшукових) дій, використання дізнавачем відомос-

тей, одержаних співробітниками оперативних підрозділів унаслідок 

негласних слідчих (розшукових) дій, для прийняття певних проце-

суальних рішень під час здійснення досудового розслідування у 

формі дізнання щодо проведення слідчих (розшукових) дій, обран-

ня запобіжних заходів, розшуку підозрюваних і осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення. 

До непроцесуальних форм взаємодії дізнавача зі співробіт-

никами оперативних підрозділів належать: спільний аналіз та оцін-

ка оперативної обстановки й результатів роботи, узгоджене плану-

вання слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) 

дій, спільне використання науково-технічних засобів, криміналіс-

тичних та оперативно-довідкових обліків. 

Взаємодія дізнавача та оперативного підрозділу під час досу-

дового розслідування у формі дізнання має встановлені законодав-

цем межі: може здійснюватися на будь-якому етапі досудового 

розслідування у формі дізнання, але обовʼязково повинна закінчи-

тись із закриттям кримінального провадження або з направленням 

до суду обвинувального акта, клопотання про застосування приму-

сових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності.  

 

 
1.9.  Участь у провадженні дізнання  

спеціаліста, перекладача та понятих 

 
Відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК, спеціаліста, перекладача 

та понятих включено до переліку учасників кримінального прова-

дження. Законодавець визначає випадки, коли їхня участь у прове-

денні процесуальної дії є обовʼязковою, а коли дізнавач на власний 

розсуд вирішує питання про доцільність їх залучення. 

Практика доводить, що нерідко дізнавач постає перед необ-

хідністю використання спеціальних знань, носієм яких є спеціаліст. 
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Сьогодні КПК надає йому окремий процесуальний статус, що  

вбачається з аналізу ст. 71 КПК. У ній, зокрема, зазначається, що 

спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навич-

ками і може надавати консультації та висновки, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок.  

До слова, у вітчизняному процесуальному законодавстві не-

має визначення спеціальних знань. Під ними доцільно розуміти 

наукові, технічні й практичні знання, набуті в результаті профе-

сійного навчання або роботи за певною спеціальністю особою, 

залученою як спеціаліст або експерт з метою сприяння слідчому 

(дізнавачу) або суду в зʼясуванні обставин події або дачі висновку 

з  питань, для вирішення яких потрібно їх застосування. 

Спеціаліста мають право залучати під час досудового розслі-

дування та використовувати його пояснення і допомогу сторони 

кримінального провадження. Законодавець наділяє спеціаліста 

повноваженнями, а саме: 

‒ ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу 

сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

‒ звертати увагу сторони кримінального провадження, яка 

його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості 

речей і документів; 

‒ користуватися технічними засобами, приладами та спеці-

альним обладнанням; 

‒ викладати у висновку відомості, що мають значення для 

кримінального провадження і щодо яких йому не були поставлені 

запитання; 

‒ знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він 

брав участь, і подавати до них зауваження; 

‒ одержувати винагороду за виконану роботу та відшкоду-

вання витрат, повʼязаних із його залученням до кримінального про-

вадження; 

‒ заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випад-

ках, передбачених законом; 

‒ надавати висновки з питань, що належать до сфери його 

знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, 

зокрема у випадках, передбачених ч. 3 ст. 214 КПК. 
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Спеціаліст зобовʼязаний: 

‒ прибути за викликом до слідчого, дізнавача, прокурора, 

суду і мати із собою необхідні технічне обладнання, пристрої та 

прилади; 

‒ виконувати вказівки сторони кримінального проваджен-

ня, яка його залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених 

запитань; 

‒ не розголошувати відомості, які безпосередньо стосують-

ся суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здій-

снюються під час нього, і які стали відомі спеціалісту у звʼязку з 

виконанням його обовʼязків; 

‒ заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених 

КПК. 

Спеціаліст може бути залучений дізнавачем у двох випадках: 

для надання безпосередньої технічної допомоги; для надання ви-

сновків з питань, що належать до сфери його знань. Його безпосе-

редня технічна допомога може полягати у фотографуванні, відео-

записі, складанні схем, планів, креслень під час проведення проце-

суальних дій, відібранні зразків для проведення експертизи. 

На практиці дізнавач може залучити спеціаліста до прове-

дення будь-якої процесуальної дії. Типовим (найпоширенішим) є 

використання його допомоги у вигляді фотозйомки, звуко- та віде-

озапису під час проведення допиту, одночасного допиту, 

предʼявлення для впізнання, слідчого експерименту, огляду речей 

і  документів. Окрім того, під час проведення огляду місця події та 

обшуку спеціаліст може використовувати й інші технічні засоби, 

прилади та спеціальне обладнання. Приміром, під час обшуку, де 

необхідно шукати та вилучати (копіювати) інформацію з електрон-

них інформаційних систем, компʼютера, ноутбука чи мобільних тер-

міналів, залучають спеціаліста у сфері компʼютерних технологій. 

Більш детальну інформацію про функціональні обовʼязки 

спеціаліста під час проведення огляду місця події можна знайти у 

Наказі МВС України від 07 липня 2017 р. № 575. У ньому вказуєть-

ся, що як спеціаліста у склад слідчо-оперативної групи включають 

інспектора-криміналіста (техніка-криміналіста), а також (за необ-

хідності) кінолога зі службовим собакою. Вони підпорядковуються 

слідчому (дізнавачу) і: 



34 

– надають йому консультації з питань, що потребують відпо-

відних спеціальних знань і навичок; 

– з використанням спеціальних знань і навичок, науково-

технічних засобів і спеціального обладнання проводять вимірюван-

ня, фотографування, звуко- чи відеозапис, складають плани і схеми, 

виготовляють графічні зображення оглянутого місця події чи окре-

мих речей; 

– виявляють, фіксують, здійснюють вилучення та пакування 

матеріальних обʼєктів, які містять слідову інформацію вчиненого 

кримінального правопорушення; 

– відповідає за якісну фіксацію всієї слідової інформації, по-

вноту відображення про це даних у протоколі огляду та схемі (пла-

ні) до нього тощо. 

Зважаючи на специфіку процесу досудового розслідування, 

можна сказати, що взаємодія дізнавача з спеціалістами виявляється 

як у процесуальній (передбаченій КПК), так і непроцесуальній фо-

рмах. Залучення певного спеціаліста залежить від типу знань, які 

необхідні дізнавачу для зʼясування конкретних питань, що виника-

ють під час дізнання (спеціаліст-криміналіст, спеціаліст-технік, 

кінолог, спеціаліст-медик, спеціаліст-економіст, спеціаліст-

інженер, спеціаліст-будівельник тощо). 

Необхідність залучення перекладача під час досудового роз-

слідування очевидна з положень ч.ч. 1 і 3 ст. 29 КПК, де зазначено 

таке. По-перше, кримінальне провадження здійснюється держав-

ною мовою і процесуальні документи складаються нею. По-друге, 

слідчий суддя, прокурор, слідчий (дізнавач) забезпечують учасни-

кам кримінального провадження, котрі не володіють чи недостат-

ньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти 

клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою 

мовою, якою вони володіють, користуватися у разі необхідності 

послугами перекладача в порядку, передбаченому КПК. 

Процесуальний статус перекладача визначається ст. 68 КПК, 

в якій йдеться, що у разі необхідності у кримінальному проваджен-

ні для перекладу пояснень, показань або документів залучають 

відповідного перекладача (сурдоперекладача). 

Перекладач – це спеціаліст, який вільно володіє українсь-

кою  і мовою учасника кримінального провадження та професійно  
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займається інтерпретацією текстів чи промов з однієї мови іншою. 

Сурдоперекладач – це спеціаліст, який володіє мовою жестів і ви-

конує переклад мовою жестів із будь-якої мови і навпаки. 

Права перекладача: 

‒ ставити питання з метою уточнень для правильного  

перекладу; 

‒ знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він 

брав участь, і подавати до них зауваження; 

‒ одержати винагороду за виконаний переклад та відшко-

дування витрат, повʼязаних із його залученням до кримінального 

провадження; 

‒ заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випад-

ках, передбачених законом. 

Перекладач зобовʼязаний: 

‒ прибути за викликом до слідчого (дізнавача), прокурора, 

слідчого судді чи суду; 

‒ заявити самовідвід за наявності обставин, передбаче-

них  КПК; 

‒ здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати 

правильність перекладу своїм підписом; 

‒ не розголошувати без дозволу слідчого (дізнавача), про-

курора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті криміна-

льного провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здій-

снювались) у звʼязку з виконанням його обовʼязків. 

Законодавець передбачає, що залучати перекладача може 

будь-яка сторона кримінального провадження. На практиці цей 

обовʼязок у більшості випадків покладається на дізнавача на підс-

таві винесеної ним постанови. Алгоритм дій дізнавача у таких ви-

падках під час проведення процесуальної дії: 

– перевірити особу перекладача та його компетентність;  

– зʼясувати його стосунки з підозрюваним, потерпілим,  

свідком; 

– розʼяснити перекладачеві його права та обовʼязки; 

– попередити про кримінальну відповідальність (за завідомо 

неправдивий переклад – ст. 384 КК України; за відмову без  

поважних причин від виконання покладених на нього обовʼязків 

перекладача – ст. 385 КК України; за розголошення даних досу- 



36 

дового розслідування або дізнання – ст. 387 КК України). Також 

може настати адміністративна відповідальність, приміром, за  

злісне ухилення від явки до органів досудового розслідування 

чи  дізнання. 

Підставою оплати послуг перекладача є копія відповідної по-

станови дізнавача та довідка про участь перекладача у криміналь-

ному провадженні. 

Як бачимо, єдина вимога, яку прописує законодавець перед 

перекладачем, – це його компетентність. Теорією та практикою 

напрацьовано низку рекомендацій, яких доцільно дотримуватися 

під час залучення перекладача: по-перше, як перекладача (сурдопе-

рекладача) у кримінальне провадження слід залучати особу, яка 

сертифікована МЮ України як судовий перекладач із конкретної 

мови та внесена до реєстру судових перекладачів (це і є підтвер-

дженням його компетентності); по-друге, перекладач не повинен 

бути зацікавленим у результатах кримінального провадження; по-

третє, перекладачем є особа, яка досягла повноліття; по-четверте, 

під час проведення процесуальної дії, де залучається перекладач, 

рекомендується застосовувати технічні засоби фіксації (аудіо- чи 

відеозапис).  

Дотримання останньої рекомендації дасть змогу уникнути 

проблеми, коли особа, показання якої перекладаються, заявляє, що 

вона не те мала на увазі, що її слова не так переклали.  

Судова практика доводить, що в окремих випадках компетентність 

перекладача встановлюється дипломом про відповідну освіту (його 

копію долучають до протоколу процесуальної дії). 

Слід памʼятати, що не завжди особа, яка потребує допомоги 

перекладача, має можливість оплатити його послуги. Оскільки в 

Україні рішення ЄСПЛ офіційно визнаються джерелами права, 

варто знати, що у підпункті «е» п. 3 с. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод указано, що кожний обвинуваче-

ний у вчиненні кримінального правопорушення має право одержу-

вати безоплатну допомогу перекладача, якщо не розуміє мови, яка 

застосовується в суді, або не розмовляє нею. Відповідно до Поста-

нови КМ України від 04 березня 2013 р. № 130 (зі змінами), 

діє  бюджетна програма «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання безоплатної вторинної правої допомоги». 
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У  ній  передбачено, що виконавцем цієї програми є Координа- 

ційний центр та його територіальні відділення (Центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги). На підставі цього  

нормативно-правового акта (а саме п. 4 ст. 3 Порядку) бюджетні 

кошти спрямовуються на оплату послуг перекладачів (сурдопе- 

рекладачів), які залучаються центрами для забезпечення надання 

безоплатної вторинної правової допомоги субʼєктам права на  

таку допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну  

правову допомогу» (ст. 14), у разі, коли зазначені субʼєкти  

не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або  

глухонімими. 

Участь понятих під час провадження дізнання. 

Законотворці дещо однобоко врегулювали питання щодо за-

лучення понятих під час досудового розслідування. Ця однобокість 

полягає у тому, що у КПК визначено: випадки, коли слідчий (дізна-

вач) зобовʼязані залучити до проведення процесуальної дії понятих 

та хто не може бути залучений як понятий. Конкретних норм, де б 

визначалися їхні права та обовʼязк, немає. 

У ч. 7 ст. 223 КПК зазначено, що поняті у кількості  

не менше 2-х незаінтересованих осіб обовʼязково залучаються 

до  проведення:  

‒ предʼявлення для впізнання (особи, речі, трупа);  

‒ огляду трупа, повʼязаного з ексгумацією;  

‒ слідчого експерименту;  

‒ освідування особи;  

‒ обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи.  

Якщо під час проведення цих слідчих (розшукових) дій за-

стосовується безперервний відеозапис, то їхня участь не обовʼяз- 

кова (за винятком обшуку або огляду житла чи іншого володіння 

особи). 

Законодавець не обмежує дізнавача щодо залучення понятих 

до проведення інших процесуальних дій. Якщо він (дізнавач) вва-

жає за потрібне – може їх залучити і під час проведення інших про-

цесуальних дій (наприклад, якщо є підстави вважати, що особа 

відмовиться підписувати протокол). Слід ураховувати, що особи, 

залучені як поняті, можуть бути допитані як свідки під час судово-

го розгляду.  
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Законодавець не забороняє їх допитувати у такому статусі 

і  під час досудового розслідування, коли цього вимагають обста-

вини (така практика особливо поширена під час розслідування 

кримінальних правопорушень, повʼязаних із незаконним обігом 

наркотичних засобів). 

Понятими не можуть бути:  

‒ потерпілий;  

‒ родичі підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого;  

‒ працівники правоохоронних органів;  

‒ особи, які заінтересовані в результатах кримінального 

провадження.  

У КПК можна знайти чітку вказівку на те, що понятий не має 

права на вимогу слідчого (дізнавача), прокурора розголошувати 

відомості щодо процесуальної дії (ч. 3 ст. 66 КПК). 

На практиці понятим у разі залучення до участі в процесуа-

льній дії розʼяснюють права та обовʼязки свідка, оскільки їх у по-

дальшому у цьому статусі можуть їх допитати. 

Серед практичних напрацювань стосовно залучення понятих 

і розʼяснення їхніх функцій варто навести такі поради: 

‒ понятим слід розʼяснити вид, зміст і ціль процесуальної 

дії, до якої вони залучені; 

‒ понятим обовʼязково потрібно повідомити про засто- 

сування під час проведення процесуальної дії технічних засобів 

фіксації; 

‒ поняті беруть участь у проведенні процесуальної дії 

від  початку до кінця; 

‒ не заважають дізнавачу проводити процесуальну дію; 

‒ поняті мають право бути присутні та спостерігати під час 

процесуальної дії за всіма діями (вчинками, вказівками, реакцією) 

дізнавача; 

‒ поняті особисто ознайомлюються зі змістом протоколу 

процесуальної дії (або його зачитує дізнавач); 

‒ поняті мають право робити заяви, уточнення, зауваження 

під час проведення процесуальної дії, також під час оформлення 

протоколу; 

‒ своїм підписом понятий засвідчує, що у протоколі іденти-

чно відображено хід та результати процесуальної дії. 
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1.10. Документування 
ходу провадження дізнання 

 
Діяльність підрозділів дізнання в кримінальному проваджен-

ні триває в певній процесуальній формі, яка зобовʼязує проводити 

процесуальні дії в необхідному порядку, з дотриманням установле-

них умов і послідовності. Процесуальна форма зумовлює письмо-

вий характер кримінального провадження, заразом і досудового 

розслідування у формі дізнання. Складання передбачених законом 

процесуальних документів – необхідна умова успішного прова-

дження дізнання. 

У зʼясуванні сутності й значення процесуальних документів 

у кримінальному процесі необхідно враховувати вимогу закону про 

те, що у сфері кримінального провадження весь хід і результати 

проведення кожної процесуальної дії або ухваленого рішення щодо 

кримінального провадження письмово закріплюються (відобража-

ються, фіксуються) у певних актах – процесуальних документах. 

До процесуальних дій входять усі слідчі, судові й інші дії, передба-

чені законодавством України. 

Кримінальним процесуальним документом можна вважати 

письмовий документ, складений на підставі кримінального проце-

суального закону уповноваженим на те субʼєктом у звʼязку з вико-

нанням процесуальних дій або прийняттям рішень, у якому зафік-

сована інформація про хід і результати діяльності учасників кримі-

нального процесу, зміст і форма рішення, прийнятого в криміналь-

ному провадженні. 

Процесуальний документ виконує домінуючу роль у розвит-

ку кримінального провадження, у здійсненні правосуддя, слугує 

способом реалізації учасниками процесу своїх прав і законних ін-

тересів, є однією з гарантій їхнього захисту в кримінальному про-

вадженні. 

Незалежно від повноти регламентації в кримінальному про-

цесуальному законі всі процесуальні документи повинні відповіда-

ти певним вимогам. 

Законність складання. Будь-який процесуальний документ 

повинен відповідати вимогам закону й за найменуванням та  

формою, й за змістом: він повинен складатися уповноваженою на 
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те особою за наявності передбачених законом підстав і відповідно 

до встановлених правил. Якщо в законі закріплені обовʼязкові рек-

візити документа, вони повинні бути повністю дотримані з поси-

ланням на процесуальні норми, що передбачають складання такого 

документа. 

Обґрунтованість як властивість процесуального документа 

означає, що висновки і рішення у ньому мають ґрунтуватися на 

сукупності фактів, на достатніх доказах, які б обовʼязково охоплю-

вали всі суттєві обставини кримінального провадження і відо- 

бражали реальну дійсність. 

У низці випадків закон вимагає, щоб прийняті акти були та-

кож вмотивованими. 

Вмотивованість процесуального документа – це наявність 

у  ньому не тільки опису діяння, події, обставин, а й посилання 

на  докази, аналіз, відповідні пояснення. 

Вмотивованість прийнятого рішення має сприяти закон- 

ності та обґрунтованості процесуального акта, допомагати виявля-

ти помилки в судженнях осіб, які приймають рішення, давати  

можливість підозрюваному, обвинуваченому й іншим особам  

зрозуміти доводи, які є в основі прийнятого рішення, і належно 

захищати свої інтереси. Вмотивованість начебто окреслює, ро-

бить  більш яскравими обґрунтованість і законність рішень, надає 

документам внутрішньої і зовнішньої переконаності, виключає 

сумніви, субʼєктивізм. 

Обʼєктивність і вірогідність. Процесуальний документ по-

винен відповідати за змістом фактичним обставинам, установленим 

у кримінальному провадженні, ґрунтуватися на достовірних даних, 

що стосуються кримінального провадження, а сформульовані 

в  ньому висновки відповідати зібраним доказам і не суперечити 

один одному. 

Логічність документа. Судження, що викладають у проце-

суальних документах, висновки, твердження повинні відповідати 

основним законам формальної логіки. Всі судження повинні бути 

доведеними, а висновки – вмотивованими й логічно збагаченими. 

Юридична бездоганність і чіткість. Процесуальний доку-

мент повинен бути виконаний юридично грамотно й бездоганно, 

кожен висновок або судження – відповідати чинному закону й ґру-

нтуватися на сучасному рівні правових знань. 
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1.11. Недопустимість розголошення  
відомостей досудового розслідування  

у формі дізнання 

 
Згідно зі ст. 222 КПК, відомості, отримані під час досу- 

дового розслідування, загалом не можуть бути розголошені. Ці  

дані можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого, 

дізнавача або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнаються 

можливим. 

Дізнавач, прокурор попереджають осіб, яким стали відомі  

відомості досудового розслідування у формі дізнання, з огляду на 

участь у ньому, про їхній обовʼязок не розголошувати такі відомос-

ті без дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового 

розслідування у формі дізнання тягне за собою відповідальність, 

установлену законом. 

Така заборона зумовлена тим, що передчасне розголошення 

даних дізнання може перешкодити встановленню обставин кримі-

нального провадження, зокрема призвести до знищення доказів 

співучасниками кримінального правопорушення або іншими заці-

кавленими в результатах кримінального провадження особами, 

створить умови для ухилення осіб, причетних до вчинення кримі-

нального правопорушення тощо. Окрім того, передчасне і неконт-

рольоване розголошення даних досудового розслідування у формі 

дізнання може завдати шкоди не тільки повному й всебічному дос-

лідженню обставин кримінального провадження, але й законним 

інтересам потерпілого, свідка, інших учасників кримінального про-

вадження. 

Тому для того, щоб не допустити небажану втрату відомос-

тей про обставини у кримінальному провадженні, прокурор, дізна-

вач у необхідних випадках попереджають будь-кого з учасників 

судочинства, незалежно від джерела чи способу отримання ними 

даних і ступеня поінформованості, про обовʼязок не розголошувати 

без їх дозволу даних досудового розслідування у формі дізнання, 

які їм стали відомі. Винні в цьому можуть бути притягнуті до кри-

мінальної відповідальності за ст. 387 КК України. 

Попередження про недопустимість розголошення і дозвіл на 

розголошення (якщо такий був) доцільно фіксувати в протоколі 
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певної дії, результати якої дізнавач забороняє розголошувати, або 

в  окремому протоколі. 

Дані досудового розслідування у формі дізнання можуть  

бути оголошені лише з дозволу дізнавача або прокурора і в тому 

обсягу, в якому вони визнають це можливим, якщо розголошення 

не суперечить інтересам досудового розслідування у формі дізнан-

ня і не повʼязане з порушенням прав і законних інтересів учасників 

кримінального судочинства. 

Розголошення даних про приватне життя учасників криміна-

льного судочинства без їхньої згоди не допускається. Згода учасни-

ка кримінального судочинства на розголошення даних про його 

приватне життя повинна бути виражена в письмовій формі та міс-

титися в матеріалах кримінального провадження. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Що таке кримінальний проступок? 

2. Які є форми досудового розслідування? 

3. Що таке дізнання? 

4. Назвіть завдання дізнання. 

5. Перелічіть функції дізнання. 

6. Яке кримінальне процесуальне значення дізнання? 

7. Що таке система загальних положень дізнання? 

8. Назвіть загальні положення дізнання. 

9. Хто має право почати дізнання? 

10. Сформулюйте особливості початку дізнання. 

11. Окресліть приводи до початку дізнання. 

12. Назвіть строки дізнання. 

13. Вкажіть порядок продовження строків дізнання. 

14. Які є підстави обʼєднання матеріалів дізнання? 

15. Перелічіть підстави виділення матеріалів дізнання. 

16. Охарактеризуйте особливості підслідності криміналь-

них проступків? 
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2.1. Засади ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань (ЄРДР) 

 
Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР)  

утворено на виконання вимог п. 22 перехідних положень КПК. 

Утримувачем і розпорядником ЄРДР є Офіс Генерального проку-

рора України.  

Реєстр становить електронну базу даних, що створена за до-

помогою автоматизованої системи, відповідно до якої здійснюють-

ся збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, 

які використовуються для формування звітності. Також, за необ-

хідності, є можливість надання інформації про відомості, внесені 

Тема 

2 
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до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального 

законодавства та законодавства, яким урегульовано питання за- 

хисту персональних даних і доступу до інформації з обмеженим 

доступом. 

ЄРДР був створений та ведеться на виконання таких  

цілей: 

‒ реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та 

обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, 

які їх учинили, та результатів судового провадження; 

‒ оперативного контролю за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування; 

‒ аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, 

учинених у державі; 

‒ інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних 

органів. 

Як і будь-яка база даних на основі автоматизованої системи, 

Реєстр також потребує адміністрування. Виконання функцій адмі-

ністратора Реєстру покладається на регіональні прокуратури 

(за  винятком військових), якими забезпечуються адміністрування 

та моніторинг використання системи, надання (обмеження) реєст-

раторам доступу до Реєстру у визначених Положенням випадках, 

перевірка дотримання дисципліни та системи безпеки, проведення 

навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також ви-

конання інших функцій, передбачених Положенням. 

Усіх осіб, які мають доступ до Реєстру у звʼязку із виконан-

ням своїх службових обовʼязків, можна поділити на дві групи, 

а  саме: реєстратори Реєстру (далі – Реєстратори) та користувачі 

Реєстру (далі – Користувачі).  

До реєстраторів належать: 

‒ прокурори, зокрема керівники прокуратур; 

‒ керівники органів досудового розслідування; 

‒ керівники органів дізнання; 

‒ слідчі органів прокуратури, поліції, безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства 

та органів Державного бюро розслідувань; детективи підрозді-

лів  детективів та внутрішнього контролю Національного анти- 

корупційного бюро України (далі – Національне бюро), уповнова-
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жені здійснювати досудове розслідування кримінальних право- 

порушень; 

‒ дізнавачі підрозділів дізнання органів поліції, безпеки, ор-

ганів, що здійснюють контроль за додержанням податкового зако-

нодавства, та органів Державного бюро розслідувань, а також упо-

вноважені особи інших підрозділів зазначених органів, уповнова-

жені в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати 

досудове розслідування кримінальних проступків. 

Відповідно, Користувачами є ці самі особи, що і Реєстратори, 

а також інші уповноважені особи органів прокуратури та досудово-

го розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналі- 

тичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спе- 

ціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоско-

пічних тощо) відповідно до чинного законодавства. 

Відомості про Реєстратора та Користувача заносяться до до-

відника організаційної структури Реєстру окремо щодо кожного 

органу досудового розслідування та прокуратури.  

Начальник підрозділу дізнання, а в разі відсутності підроз- 

ділу дізнання – керівник органу досудового розслідування, не піз-

ніше наступного робочого дня після підписання наказу про упов-

новаження працівника іншого підрозділу здійснювати досу- 

дове розслідування кримінальних проступків або про припинення 

ним таких повноважень забезпечує направлення його засвідченої 

копії чи витягу з наказу особам, відповідальним за ведення  

довідників Реєстру, для внесення до них змін про Реєстратора 

та  Користувача. 

 
 

2.2. Прийняття та реєстрація  
заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні проступки та інші події 

 
Однією із галузевих засад кримінального провадження є за-

сада публічності, згідно з якою прокурор, дізнавач зобовʼязані 

в  межах своєї компетенції розпочати кримінальне провадження 

в  кожному випадку виявлення ознак кримінального проступку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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(за  винятком випадків, коли кримінальне провадження може  

бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого), а також ужити 

всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримі-

нального правопорушення та особи, яка його вчинила. Отже, орга-

ни дізнання забезпечують цілодобове, безперервне та невідкладне 

прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні проступки 

та інші події, що відбувається незалежно від місця і часу їх учинен-

ня, повноти отриманих даних та особи заявника. 

Прийняття та реєстрація заяв і повідомлень означає отри-

мання заяв і повідомлень про кримінальні проступки та інші події 

та присвоєння їм порядкового номера уповноваженими службови-

ми особами органів дізнання. 

Джерелами надходження такої інформації можуть бути заяви 

чи повідомлення осіб, які надходять до органу, підрозділу поліції 

або самостійно виявлені дізнавачем, уповноваженою на здійснення 

дізнання особою або іншою посадовою особою органу поліції 

з  будь-якого джерела обставини кримінального проступку. Окрім 

цього, це можуть бути повідомлення осіб, які затримали підозрю-

вану особу під час учинення або замаху на вчинення кримінального 

проступку чи безпосередньо після вчинення кримінального про-

ступку, чи під час безперервного переслідування особи після  

вчинення кримінального проступку не виконує законних вимог 

уповноваженої службової особи та інших джерел, наприклад, пуб-

лікації у засобах масової інформації. 

Заяви та повідомлення можуть бути як усні, так і письмові. 

Усні заяви та повідомлення від осіб уповноважена службова особа 

органу, підрозділу поліції або інший поліцейський, до повноважень 

якого це належить, вносить до протоколу прийняття заяви про кри-

мінальне правопорушення та іншу подію.  

Під час особистого звернення заявника до органу, підрозділу 

поліції із письмовою заявою (повідомленням) уповноважена служ-

бова особа органу дізнання її (його) приймає і реєструє. Зазначені 

особи обовʼязково попереджають особу, яка заявляє або повідомляє 

про кримінальне правопорушення, про кримінальну відповідаль-

ність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримі- 

нального правопорушення. 
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На лицьовому боці письмових заяв (повідомлень), про- 

токолів прийняття заяв про кримінальні проступки, рапортів  

поліцейських уповноважена службова особа проставляє штамп 

реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення 

та  інші події. 

Якщо заява чи повідомлення надійшли до органу, підрозділу 

поліції під час особистого звернення заявника, уповноважена  

службова особа оформлює та видає заявникові талон-повідомлення 

ЄО про прийняття і реєстрацію заяви (повідомлення) про кримі- 

нальне правопорушення та іншу подію. 

Якщо дізнавач самостійного виявив із будь-якого джерела 

обставини, що можуть свідчити про кримінальний проступок, він 

зобовʼязаний рапортом невідкладно, але не пізніше 24 годин, допо-

вісти про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка 

виконує його обовʼязки.  

Датою подання заяви (повідомлення) до органу дізнання 

вважається дата реєстрації такої заяви (повідомлення) в ІТС ІПНП 

(журналі ЄО). 

У випадках надходження інформації до органу (підрозділу) 

поліції про кримінальний проступок, що вчинений на території 

обслуговування іншого органу (підрозділу) поліції, уповноважена 

службова особа зобовʼязана невідкладно зареєструвати таку інфор-

мацію в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та невідкладно поінформувати про 

це той орган (підрозділ) поліції, на території обслуговування якого 

сталася така подія.  

Передавати з одного територіального підрозділу поліції до 

іншого територіального підрозділу поліції матеріали з відомостями, 

що вказують на кримінальний проступок, незалежно від місця його 

вчинення, без їх реєстрації в ІТС ІПНП (журналі ЄО) та внесення 

цих відомостей до ЄРДР заборонено. 

У разі встановлення, що в матеріалах заяви або повідомлення 

про іншу подію містяться відомостей, які вказують на вчинення 

кримінального проступку, дізнавач невідкладно рапортом допові-

дає про це керівникові органу (підрозділу) поліції або особі, яка 

виконує його обовʼязки.  
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2.3. Порядок і строки внесення  
відомостей до ЄРДР. 

Надання відомостей з ЄРДР 
 

Унесення відомостей здійснюється на підставі матеріалів 

кримінального провадження шляхом фіксації Реєстратором інфор-

мації в Реєстрі, що здійснюється з дотриманням чітко визначених 

строків. 

До роботи в ЄРДР посадові особи повинні отримати ключі 

для накладення та перевірки електронного цифрового підпису 

(ЕЦП). Для накладення ЕЦП генерується особистий ключ. Викори-

стання особистого ключа для накладення ЕЦП на електронний 

документ є аналогом особистого підпису на відповідному паперо-

вому документі. 

Особистий ключ після генерації зберігається в файловому 

контейнері (файл з розширенням .nctx). Для збереження ключа 

посадовець, для якого здійснюється генерація, отримує особистий 

службовий носій ключової інформації. Для доступу до особистого 

ключа його власник під час генерації задає пароль. 

Формування Реєстру розпочинається з моменту внесення до 

нього Реєстратором відповідних відомостей про кримінальний про-

ступок, зазначених у заяві чи повідомленні про його вчинення або 

виявлених ним самостійно з будь-якого джерела.  

До Реєстру вносяться відомості про: 

‒ час і дату надходження заяви, повідомлення про криміна-

льне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

‒ прізвище, імʼя, по батькові (найменування) потерпілого 

або заявника; 

‒ інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

‒ короткий виклад обставин, що можуть свідчити про  

вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, 

заявником чи виявлених з іншого джерела; 

‒ попередню правову кваліфікацію кримінального правопо-

рушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 
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‒ передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудо-

вого розслідування, дізнання або за місцем проведення досудового 

розслідування; 

‒ прізвище, імʼя, по батькові керівника органу прокуратури, 

прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, 

детектива, керівника органу дізнання, дізнавача (уповноваженої 

особи інших підрозділів), який вніс відомості до Реєстру та/або 

розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслі-

дування чи процесуальне керівництво; 

‒ дату та час затримання особи (звільнення); 

‒ обрання, зміну та скасування запобіжного заходу; 

‒ час та дату повідомлення про підозру, зміну, скасування 

повідомлення про підозру, особу, яку повідомлено про підозру, 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) 

КК  України; 

‒ час і дату складання повідомлення про підозру, особу, 

стосовно якої складено повідомлення про підозру, правову квалі- 

фікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підоз-

рюється особа, із зазначенням статті (частини статті) КК України 

у  разі неможливості повідомлення такій особі про підозру 

з  обʼєктивних причин; 

‒ юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися захо-

ди кримінально-правового характеру; 

‒ дату та підставу здійснення (скасування) спеціального до-

судового розслідування; 

‒ зупинення та відновлення досудового розслідування; 

‒ оголошення розшуку підозрюваного; 

‒ обʼєднання та виділення матеріалів досудових роз- 

слідувань; 

‒ продовження строків тримання під вартою та досудового 

розслідування; 

‒ встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми 

предʼявлених позовів у кримінальному провадженні, вартість аре-

штованого майна; 

‒ закінчення досудового розслідування; 

‒ інші відомості, передбачені в електронних картках. 
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До Реєстру включаються відомості про кримінальні правопо-

рушення, вчинені в громадських місцях. До громадських місць 

належать місця, що використовуються громадянами для спільної 

роботи, відпочинку, пересування, проведення масових заходів 

та  інших потреб (вулиці, площі, вокзали, аеропорти, магазини, 

кафе, бари, ресторани, музеї, клуби, пляжі в період їх роботи, 

а  також громадський транспорт під час перебування в ньому  

громадян, ділянки лісу, поля під час проведення на їх території 

організованих масових зібрань), приміщення вокзалів, пасажирські 

(приміські) потяги, літаки, катери, пароплави, перони, платформи, 

пристані та інші місця під час очікування посадки та висадки  

пасажирів. 

Не вважаються громадськими місцями території, які 

не  повʼязані з обслуговуванням пасажирів та які мають обме- 

жений  доступ. 

Слід звернути увагу на те, що із загальної кількості кримі- 

нальних правопорушень, учинених у громадських місцях, виді- 

ляються вуличні. Вулицею вважається відкрита частина території 

міста чи населеного пункту (крім приміщень та будівель), на якій 

перебувають громадяни, рухається транспорт і до якої є вільний 

доступ у  будь-яку пору року та час доби. Також вулицею вва- 

жається набережні, мости, шляхопроводи, естакади, проїзди, зупи-

нки громадського транспорту, парки, сквери, провулки, завулки, 

двори, за винятком приватних домоволодінь, уключаючи зелені 

насадження та елементи благоустрою.  

Кримінальними проступками, вчиненими у стані алкогольно-

го, наркотичного, психотропного або токсичного спʼяніння, можна 

уважати лише ті, за які особу, яка вчинила кримінальний просту-

пок, затримано безпосередньо на місці його вчинення або непода-

лік одразу після вчинення проступку та у встановлений строк під-

дано медичному огляду, що підтверджується висновком закладу 

охорони здоровʼя чи матеріалами розслідування кримінального 

провадження. 

Строки внесення відомостей до Реєстру можна поділити на 

невідкладні або впродовж 24 годин з певного моменту (прийняття 

процесуального рішення, вчинення процесуальної дії, набрання 

чинності рішенням слідчого судді тощо). 
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Невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинений кримінальний проступок або після 

самостійного виявлення дізнавачем з будь-якого джерела обставин, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, про 

це вносяться відомості до Реєстру.  

Невідкладно після вручення особі повідомлення про підозру 

у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-

якого із кримінальних правопорушень, передбачених певними 

статтями КК України, вносяться відомості про юридичну особу, 

щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового 

характеру. 

Невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання рішен-

ням слідчого судді, вносяться відомості про дату скасування пові-

домлення про підозру. 

Невідкладно вносяться відомості про: 

призначення дізнавача (уповноваженої особи іншого підроз-

ділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (за 

фактичного отримання матеріалів кримінального провадження);  

дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручен-

ня повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри. 

Відомості про передачу матеріалів і відомостей, зупинення 

та відновлення досудового розслідування, обʼєднання, виділення 

матеріалів досудового розслідування, закінчення досудового розс-

лідування вносяться протягом 24 годин з моменту прийняття від-

повідних процесуальних рішень. 

Відомості про продовження строків досудового розслідуван-

ня прокурором слід вносити впродовж 24 годин з моменту задово-

лення клопотання з цих питань (винесення постанови) прокурором. 

Відомості про продовження строків досудового розслідуван-

ня слідчим суддею – протягом 24 годин з моменту постановлення 

ухвали про задоволення слідчим суддею клопотання з цих питань. 

Інформацію щодо оголошення особи у розшук слід вносити 

впродовж 24 годин з моменту винесення прокурором або слідчим 

відповідної постанови. 

Відомості про вжиті заходи забезпечення кримінального 

провадження, відкриття матеріалів досудового розслідування іншій 

стороні, а також направлення матеріалів дізнання прокурору необ-
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хідно вносити протягом 24 годин з моменту вчинення процесуаль-

ної дії. 

Якщо суд повернув кримінальне провадження, обвинуваль-

ний акт, клопотання про звільнення від кримінальної відпові- 

дальності, клопотання про застосування примусових заходів  

виховного або медичного характеру, відомості про це необхідно 

внести упродовж 24 годин з моменту до прокурора надходження 

із  суду  матеріалів. 

Надання відомостей, що містяться у Реєстрі, здійснюється на 

всіх стадіях кримінального провадження. Копіювання такої інфор-

мації у конкретному кримінальному провадженні до закінчення 

досудового розслідування здійснюється реєстраторами, уповнова-

женими на здійснення досудового розслідування та нагляду за до-

держанням законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва у ньому. 

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу. Витяг  

із Реєстру – згенерований програмними засобами ведення Реєстру 

документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей 

про  кримінальне правопорушення, які є актуальними на момент 

його формування. 

Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг  

з Реєстру в межах унесеної інформації та посвідчують його своїм 

підписом. 

 
 

2.4. Облік кримінальних проступків 
і кримінальних проваджень. 

Контроль за додержанням порядку ведення 
Єдиного обліку та ЄРДР 

 
Облік кримінальних проступків за заявами, повідомленнями, 

які надійшли прокурору або органам дізнання, або виявлені з інших 

джерел обставини, що свідчать про вчинення кримінального  

проступку, здійснюється Реєстратором за дорученням керівника 

прокуратури або керівника органу дізнання шляхом унесення до 

Реєстру відомостей, що регламентовано ч. 5 ст. 214 КПК України. 
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Номер кримінального провадження складається із 17 цифр, 

які містять такі реквізити: код відомства, орган якого розпочав 

досудове розслідування; рік реєстрації; код території регіону 

та  ідентифікатор органу прокуратури чи досудового розслідування 

у межах регіону, де він розташований; номер кримінального прова-

дження. Реквізити номера кримінального провадження зберігають-

ся на всіх стадіях досудового розслідування. 

Відомості про декілька вчинених кримінальних проступків, 

зазначених в одній заяві, повідомленні або виявлених безпосеред-

ньо прокурором, дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, 

незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримі-

нальні проступки, вносяться до Реєстру за кожним кримінальним 

проступком окремо. 

За встановлення факту здійснення досудового розслідування 

стосовно аналогічних кримінальний проступків (дублікатів), заяви 

і  повідомлення про які надійшли з різних джерел, прокурор, керів-

ник орану прокуратури обʼєднує такі матеріали в одне проваджен-

ня. У такому випадку Реєстратор (дізнавач, керівник органу дізнан-

ня, прокурор, керівник органу прокуратури) за допомогою функції 

присвоює одному з них статус «дублікат». 

Якщо невідомі дата та час учинення кримінального проступ-

ку, зазначається дата реєстрації заяви, повідомлення про криміна-

льний проступок. 

Не підлягають обліку серед попереджених кримінальних 

правопорушень діяння, що не містять ознак готування до криміна-

льного проступку чи замаху на його вчинення. 

Під час фактичного отримання матеріалів кримінального 

провадження керівником органу дізнання інформація про призна-

чення дізнавача, дізнавачем – про прийняття до провадження вно-

ситься невідкладно. У такі самі строки обліковуються керівником 

органу прокуратури відомості про призначення процесуального 

керівника. 

Реєстратори у межах повноважень, визначених КПК Украї-

ни, вносять до Реєстру відомості про наслідки досудового розслі-

дування кримінальних проступків, обʼєднаних у кримінальному 

провадженні. 

При визначенні та внесенні відомостей до Реєстру про  

кримінальні правопорушення, повʼязані з домашнім насильством, 
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необхідно керуватися Кримінальним, Сімейним кодексами  

України, Житловим кодексом Української РСР та Законом України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Відомості про заподіяні збитки, їх відшкодування та вилу-

чення предметів кримінально протиправної діяльності вносяться до 

Реєстру одночасно з інформацією про наслідки досудового розслі-

дування. Суми збитків, встановлених під час досудового розсліду-

вання, їх відшкодування, суми коштів і майна (у грошовому вира-

зі), на які судом накладено арешт, вносяться до Реєстру в закінче-

них кримінальних провадженнях (крім замахів) у тисячах гривень. 

Якщо зазначені суми виражені в будь-якій іноземній валюті, їх 

відображають у перерахунку на гривні за офіційним курсом Націо-

нального банку України на день вчинення кримінального правопо-

рушення. 

Облік осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримі-

нального правопорушення, здійснюється Реєстратором шляхом 

внесення відомостей до Реєстру після складання повідомлення про 

підозру, а також вручення (дата та час) повідомлення про підозру. 

З метою дотримання своєчасності, повноти та достовір- 

ності внесенням інформації до Реєстру прокурори, керівники орга-

нів дізнання усіх рівнів забезпечують у відомствах контроль за 

ведення ЄРДР. 

Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів 

під час проведення досудового розслідування у формі процесуаль-

ного керівництва, перед внесенням до Реєстру даних про результа-

ти досудового розслідування особисто перевіряють правильність 

і  повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які 

їх  учинили, та рух кримінальних проваджень. 

Керівники підрозділів організаційного забезпечення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної робо-

ти Офісу Генерального прокурора України, підрозділів ведення 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-

аналітичної роботи прокуратур регіонального рівня забезпечують 

проведення систематичних перевірок обʼєктивного внесення Реєст-

раторами до Реєстру відомостей про кримінальні проступки та ре-

зультати їх розслідування.  

У разі встановлення фактів невідповідності внесеної до Реєст-

ру інформації матеріалам кримінального провадження або її непов-

ноти вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень. 
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2.5. Організація реагування 

органів Національної поліції 

на кримінальні проступки та інші події 
 

Прийняття заяв і повідомлень про кримінальні проступки та 

інші події здійснюється посадовими особами, уповноваженими на 

виконання прийому, опрацювання та реєстрації заяв і повідомлень 

про правопорушення або події. Це працівники підрозділу «102», 

старші зміни працівників підрозділів «102», диспетчери, оперативні 

чергові Головних управлінь національної поліції та територіальних 

відділів поліції, їхні помічники. 

Отримана від заявника чи з інших джерел інформація оціню-

ється з урахуванням виду, ступеня тяжкості, стадії та наслідків 

правопорушення або події, їх завершеності (закінченості), часу, 

який минув після вчинення правопорушення або виникнення події, 

місця перебування правопорушника та його суспільної небезпеки. 

Відповідно до цього заяви (повідомлення) поділяються на такі, що 

мають високий ступінь загрози особам і поліцейським (повідом-

лення категорії «Альфа»); потребують негайного оперативного 

реагування (повідомлення категорії «Бета»); відпрацьовуються 

в  звичайному режимі (повідомлення категорії «Гамма»); не потре-

бують оперативного реагування (повідомлення категорії «Дельта»). 

Для підтримання постійної готовності сил і засобів поліції до 

реагування на повідомлення про правопорушення або події в орга-

нах (підрозділах) поліції призначаються відповідальні по органу 

(підрозділу) поліції та формуються наряди поліції в кількості,  

необхідній для своєчасного їх прибуття на місце події, з урахуван-

ням наявної штатної чисельності.  

Слідчо-оперативні групи (далі – СОГ) створюються при  

чергових частинах органів і підрозділів поліції. Склад цих груп 

формується з працівників поліції відповідно до графіка чергування, 

затвердженого керівником органу, підрозділу поліції та погоджено-

го з керівником органу дізнання. До складу СОГ включаються: 

слідчий (дізнавач), працівник оперативного підрозділу, інспектор-

криміналіст (технік-криміналіст), а також (за необхідності) кінолог 

зі службовим собакою. Слідчий є старшим СОГ, а в разі включення 
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до складу СОГ замість слідчого дізнавача старшим СОГ є дізнавач. 

Наряди поліції забезпечуються планшетними пристроями з про-

грамним забезпеченням, за допомогою якого здійснюється інфор-

маційна взаємодія з інформаційними ресурсами системи ІПНП. 

Завданням СОГ є виявлення, фіксація, вилучення та паку-

вання слідів кримінального правопорушення, речових доказів, 

установлення свідків та потерпілих, зʼясування обставин криміна-

льного правопорушення, що мають значення для всебічного, пов-

ного і неупередженого їх дослідження та встановлення осіб, які 

його вчинили. З цією метою після надходження до органу, підроз-

ділу поліції інформації про вчинення кримінального проступку та 

внесення інформації до ЄРДР здійснюється комплекс першочерго-

вих заходів та невідкладних слідчих (розшукових) дій, зокрема за 

дорученням дізнавача, спрямованих на встановлення особи, яка 

вчинила кримінальний проступок, і зʼясування всіх обставин події. 

До першочергових заходів і невідкладних слідчих (розшуко-

вих) дій належать:  

‒ проведення огляду місця події; 

‒ переслідування і затримання правопорушників за слідами 

або указаними потерпілими і очевидцями напрямками переміщення 

правопорушника або за результатами роботи службового собаки, 

організація загороджувальних заходів, зокрема в місцях можливого 

перебування або появи правопорушників; 

‒ проведення розшукових заходів у місцях перебування 

осіб, схильних до вчинення правопорушень (зокрема збуту викра-

деного майна); 

‒ виявлення свідків та очевидців події, опитування з цією 

метою осіб, які проживають або працюють поблизу місця вчинено-

го діяння, а також осіб, які могли перебувати на можливих шляхах 

руху правопорушника до та від місця події; 

‒ установлення базових станцій операторів мобільного (ру-

хомого) звʼязку, що обслуговують територію, на якій знаходиться 

місце вчинення кримінального правопорушення, та можливих на-

прямків руху особи, яка його вчинила, а також інших місць з ура-

хуванням обставин кримінального правопорушення; 

‒ проведення поквартирного чи подвірного обходу для  

збирання відомостей про подію, обстеження місцевості в районі 
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вчинення кримінального правопорушення, виявлення загублених, 

викинутих правопорушником знарядь учиненого діяння, інших 

предметів, отримання додаткової інформації про подію та осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення; 

‒ використання можливостей баз (банків) даних єдиної  

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України 

та  інших інформаційних ресурсів, а також засобів масової інфор-

мації  тощо. 

 

 

2.6. Права й обовʼязки працівників поліції 
щодо реагування 

на кримінальні проступки та інші події 
 

Дізнавач, який залучений до системи оперативного реагу-

вання у складі СОГ, у разі отримання від оперативного чергового 

завдання про здійснення реагування на правопорушення або подію, 

зобовʼязаний: 

‒ за наявності планшетного пристрою проставити в системі 

ІПНП відповідні позначки про прийняття виклику, прибуття на 

місце події, закінчення виконання завдання, обставини правопору-

шення та результати реагування; 

‒ негайно виїхати на місце події. Рекомендований час збору 

до виїзду для основних і додаткових СОГ при чергуванні за місцем 

розташування підрозділу – до 5 хвилин; за перебування за місцем 

проживання – до 20 хвилин; 

‒ після прибуття на місце події дізнавач або уповноважена 

старшим СОГ особа негайно інформує оперативного чергового 

(диспетчера) про час фактичного прибуття, обставини та поперед-

ню кваліфікацію вчиненого кримінального проступку; 

‒ після зʼясування обставин події дізнавач або уповноваже-

на старшим СОГ особа (за необхідності) додатково інформує опе-

ративного чергового (диспетчера) щодо уточнення кваліфікації 

кримінального правопорушення. Після закінчення роботи на місці 

події старший СОГ доповідає про це оперативному черговому  

(диспетчеру) та діє за його вказівками; 
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‒ після закінчення обслуговування виклику слідчий дізна-

вач або уповноважена старшим СОГ особа за допомогою планшет-

ного пристрою вносить до системи ІПНП детальну інформацію про 

результати виїзду на місце події та вжиті заходи.  

Одна із головних першочергових слідчих (розшукових) дій – 

огляд місця події, з якої зазвичай починається відреагування на 

заяви (повідомленні) про кримінальні проступки. Від проведення 

огляду значною мірою залежить хід і подальші результати досудо-

вого розслідування, зокрема у формі дізнання.  

Відповідно дізнавач, який за відсутності слідчого є головним 

на місці події, керує діями інших членів СОГ та відповідає за якість 

проведення огляду місця події.  

Дізнавач у розслідуванні кримінального проступку має пра-

во: відбирати пояснення; організовувати проведення медичного 

освідування; залучати спеціалістів та отримувати висновок спеціа-

ліста, знімати показання технічних приладів та технічних засобів, 

що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- 

і кінозйомки, відеозапису; вилучати речі і документи, які мають 

значення для кримінального провадження, та речі, вилучені з обігу, 

зокрема матеріальні обʼєкти, придатні для зʼясування обставин, що 

підлягають доказуванню, забезпечує в установленому порядку їх 

належне зберігання для подальшого направлення для проведення 

судової експертизи.  

Під час огляду місця події має право заборонити будь-

якій  особі перебувати на місці огляду або залишати його до  

закінчення огляду та вчиняти будь-які дії, що заважають прове- 

денню  огляду. 

У разі наявності підстав інформує уповноваженого працівни-

ка чергової частини про залучення додаткових сил і засобів для 

фіксування всіх обставин учиненого кримінального правопору-

шення. Після початку кримінального провадження допитує про 

обставини вчиненого кримінального правопорушення заявника, 

потерпілого, свідків та інших учасників кримінального проваджен-

ня. Має право надавати письмові доручення працівникам операти-

вних підрозділів про проведення слідчих (розшукових) дій та де-

яких видів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному 

провадженні щодо кримінального проступку. 
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Контрольні запитання 

 
1. Які джерела інформації про вчинення кримінального  

правопорушення визначені згідно з додатком 7 до Положення 

про  порядок ведення ЄРДР?  

2. Розкрийте порядок прийняття заяви (повідомлення) про 

кримінальний проступок. 

3. Чим відрізняються заявник і потерпілий як субʼєкти кри-

мінального процесу? 

4. Сформулюйте вимоги до оформлення протоколу прийн-

яття заяви при вчиненні кримінального правопорушення.  

5. Які дані повинні міститись у заяві про кримінальне пра-

вопорушення? 

6. Які дії належать до першочергових і невідкладних на  

місці події?  

7. Розкрийте діяльність дізнавача до внесення відомостей у 

ЄРДР (у  разі вчинення кримінального проступку). 

8. Окресліть процесуальні та організаційні повноваження 

дізнавача на  місці події. 

 

 

Рекомендована література 

 
1. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і по-

відомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України: Наказ МВС від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0443-20#Text 

2. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (під-

розділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші 

події: Наказ МВС України від 8 лютого 2019 р. № 100. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0223-19  

3. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розс-

лідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Офісу Генерального 

прокурора України від 30 червня 2020 № 298. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/v0298905-20#Text 

4. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозді-

лів дізнання органів Національної поліції України: Наказ МВС від 20 травня 

2020 р. № 405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text 

https://zakon.rada/
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/v0298905-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text
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5. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомуніка- 

ційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ 

МВС від 03 серпня 2017 р. № 676. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/z1059-17#n13 

6. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудо-

вого розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслі-

дуванні: Наказ МВС від 07 липня 2017 р. № 575. URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/z0937-17#n14 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z1059-17#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/z1059-17#n13
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДРОЗДІЛІВ ДІЗНАННЯ  

ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

 
3.1.  Структура, завдання та функції підрозділів дізнання  

Національної поліції 

3.2.  Процесуальний статус керівника підрозділу дізнання  

органів Національної поліції 

3.3.  Права й обовʼязки дізнавачів  

3.4.  Організація діяльності працівників підрозділів дізнання  

органів Національної поліції, які виконують організаційно-методичні 

функції  

 

 
3.1. Структура, завдання 

та функції підрозділів дізнання 
Національної поліції 

 
Відповідно до ст. 38 КПК, дізнання здійснюють підрозділи 

дізнання або уповноважені особи інших підрозділів: 

‒ органів Національної поліції; 

‒ органів безпеки; 

‒ органів Бюро економічнї безпеки України; 

‒ органів Державного бюро розслідувань; 

‒ Національного антикорупційного бюро України. 

У сучасних умовах реформування діяльності органів і під-

розділів Національної поліції України, зокрема підрозділів дізнан-

ня, особливої уваги заслуговують питання щодо реалізації їх за-

вдань та виконання функцій, спрямованих на забезпечення прав 

Тема 

3 
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та  основоположних свобод людини й громадянина, протидію зло-

чинності та забезпечення публічного порядку в державі. 

Підрозділи дізнання органів Національної поліції України 

(далі – підрозділи дізнання) здійснюють досудове розслідування 

кримінальних проступків, віднесених до підслідності органів  

Національної поліції України, у порядку, передбаченому КПК.  

Дізнання здійснюють також працівники поліції інших під-

розділів органів Національної поліції України, які уповноважені в 

межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розс-

лідування кримінальних проступків.  

Особливістю підрозділів дізнання є те, що вони є структур-

ними підрозділами центрального органу управління поліції, її тери-

торіальних органів – головних управлінь Національної поліції 

в  Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та 

м.  Києві (далі – ГУНП), територіальних (відокремлених) підрозді-

лів ГУНП (далі – територіальні підрозділи поліції). 

Розглядаючи підрозділи дізнання як систему управління, слід 

зазначити, що вона складається з декількох рівнів, між якими існу-

ють ієрархічні звʼязки, які функціонують за принципом підпоряд-

кування нижчих вищим, передбачено чіткий розподіл функцій, 

повноважень і відповідальності. Кожен підрозділ дізнання є проце-

суально незалежним, але під час функціонування зазнає зовнішніх 

впливів як із боку системи більш високого рівня, частиною якого 

є,  так і з боку інших систем, з якими взаємодіє.  

До структури органів дізнання Національної поліції  

належать:  

–  Управління дізнання Національної поліції України (далі – 

Управління дізнання); 

–  відділи (сектори) дізнання ГУНП; 

–  відділи (сектори) дізнання територіальних (відокремлених) 

підрозділів поліції (далі – відділи (сектори) дізнання територіаль-

них підрозділів поліції). 

Працівники поліції інших підрозділів органів Національної 

поліції України, які уповноважені здійснювати досудове розслі- 

дування кримінальних проступків, підпорядковуються з питань 

здійснення дізнання начальникові підрозділу дізнання, а в разі  

відсутності підрозділу дізнання – керівникові органу досудового 
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розслідування в межах юрисдикції територіального підрозділу  

поліції. 

Перевірку стану та результатів діяльності підрозділів дізнан-

ня здійснюють в установленому порядку працівники підрозділів 

дізнання вищого рівня. 

Правову основу діяльності підрозділів дізнання станов-

лять: Конституція України, КК України, КПК України, Закон 

України «Про Національну поліцію», а також видані відповідно до 

них акти Міністерства внутрішніх справ України, інші нормативно-

правові акти з питань організації досудового розслідування. 

Діяльність підрозділів дізнання здійснюється відповідно до 

засад кримінального провадження. 

Отже, підрозділи дізнання органів Національної поліції, 

з  одного боку, здійснюють досудове розслідування щодо кримі- 

нальних проваджень на загальних засадах, у звʼязку з чим наділені, 

згідно із КПК, відповідними повноваженнями, процесуально під- 

порядковані органу, який здійснює досудове розслідування, і за 

діяльністю яких здійснюється нагляд прокурором у формі проце- 

суального керівництва та судовий контроль за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. З іншого 

боку, підрозділи дізнання органів Національної поліції організацій-

но підпорядковані центральному органу – Національній поліції, 

діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом Мініст-

рів України через Міністра внутрішніх справ України, у звʼязку 

з  чим на них поширюються правові та соціальні гарантії, передба-

чені Законом України «Про Національну поліцію». 

Відповідно до Наказу МВС України № 405 від 20 травня 

2020 р., на підрозділи дізнання покладаються такі завдання: 

‒ захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

проступків; 

‒ охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кри-

мінального провадження; 

‒ забезпечення швидкого, повного та неупередженого роз- 

слідування кримінальних проступків, віднесених до підслідності 

органів Національної поліції України; 

‒ забезпечення відшкодування фізичним і юридичним осо-

бам шкоди, заподіяної кримінальними проступками; 
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– виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримі-

нальних проступків, і вжиття заходів щодо їх усунення. 

Дізнавачі підрозділів дізнання зобовʼязані вживати всіх пе-

редбачених законодавством заходів для забезпечення ефективності 

досудового розслідування кримінальних проступків. 

На підрозділи дізнання можуть бути покладені й інші за-

вдання, визначені законодавством України. 

У професійній діяльності дізнавача можна виокремити такі 

різновиди: соціальну, пошукову (пізнавальну), реконструктивну, 

комунікативну, організаційну і посвідчувальну діяльність. Водно-

час зазначені види діяльності не існують окремо, а навпаки, вони 

взаємоповязані, переплітаються в єдиній цілеспрямованій діяльнос-

ті конкретної посадової особи. Тому діяльність дізнавача необхідно 

розглядати як сукупність її видів. 

Відповідно до покладених на підрозділи дізнання завдань, 

вони здійснюють: 

– всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин 

кримінального проступку, виявлення як тих обставин, що викри-

вають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинувачено-

го, а також обставин, що помʼякшують чи обтяжують їх покарання, 

надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття 

законних і обґрунтованих процесуальних рішень; 

– аналіз практики досудового розслідування кримінальних 

проступків, організації і результатів діяльності дізнавачів, унесення 

на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підви-

щення ефективності діяльності підрозділів дізнання; 

‒ вжиття заходів із підвищення якості дізнання і дотриман-

ня його строків; 

‒ вивчення, узагальнення позитивного досвіду дізнання, 

упровадження його в практику підрозділів дізнання, розроблення 

сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних про-

ступків; 

‒ організація взаємодії підрозділів дізнання з іншими під-

розділами Національної поліції, слідчими та детективами інших 

правоохоронних органів, субʼєктами, що здійснюють судово-екс- 

пертну діяльність, підрозділами, що здійснюють оперативно-роз- 

шукову діяльність, а також прокурорами, які здійснюють нагляд за 
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додержанням законів під час проведення досудового розслідування 

у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням; 

‒ вивчення практики застосування дізнавачами норм права 

і  розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства 

України; 

‒ забезпечення підбору, розстановки і виховання кадрів для 

підрозділів дізнання, підвищення їх кваліфікації та професійної 

майстерності; 

‒ організація, відповідно до законодавства України розгля-

ду і вирішення звернень громадян, які надходять у звʼязку з прове-

денням дізнання. 

На підрозділи дізнання можуть бути покладені й інші функ-

ції, передбачені законодавством України. 

 
 

3.2. Процесуальний статус 
керівника підрозділу дізнання 

органу Національної поліції 
 

Поняття «керівник» тлумачиться як службова особа, яка на-

ділена адміністративною владою щодо очолюваного нею колективу 

і здійснює внутрішньоорганізаційне управління ним. 

Керівник – це службова особа, призначена на посаду в по-

рядку, передбаченому законодавством України, та наділена органі-

заційними й іншими повноваженнями, визначеними чинним зако-

нодавством, підзаконними чи відомчими нормативно-правовими 

актами або відповідною службовою інструкцією.  

Керівник органу дізнання – це посадова особа, яка організо-

вує дізнання. 

Відповідно до п. 7
1
 ч. 1 ст. 3 КПК, керівник органу дізнання – 

начальник підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу 

безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податково-

го законодавства, органу Державного бюро розслідувань, а в разі 

відсутності підрозділу дізнання – керівник органу досудового  

розслідування. 

Згідно з ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального про-

вадження керівник органу досудового розслідування, інші службові 
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особи органів державної влади, зокрема керівник органу дізнання, 

зобовʼязані неухильно додержуватися вимог Конституції України, 

кримінального процесуального законодавства і міжнародних  

договорів, згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою 

України, та вимог інших актів законодавства. 

Зміст п. 19 ч. 1 ст. 3 та ч. 2 ст. 39
1
 КПК вказує на те, що  

керівника органу дізнання віднесено до сторони обвинувачення 

та  наділено процесуальними повноваженнями, які дозволяють 

йому як організатору дізнання впливати на процес розслі- 

дування.  

Головним елементом правового статусу керівника органу ді-

знання, що визначає його місце та призначення в системі правоохо-

ронних органів, є права і обовʼязки (повноваження), які визначають 

межі можливої поведінки. Умовно ці повноваження можна поділи-

ти на організаційні, що регламентуються підзаконними норматив-

но-правовими актами, та процесуальні, визначені кримінальним 

процесуальним законодавством України.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 39
1
 КПК, керівник органу дізнання 

організовує дізнання.  

Згідно з ч. 2 ст. 39
1
 КПК, керівник органу дізнання уповно-

важений: 

‒ визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання; 

‒ відсторонювати дізнавача від проведення дізнання за іні-

ціативою прокурора або з власної ініціативи та призначати іншого 

дізнавача за наявності підстав, передбачених КПК України, для 

його відводу (самовідводу) або неефективного дізнання; 

‒ ознайомлюватися з матеріалами дізнання, давати дізнава-

чу письмові вказівки, що не суперечать рішенням і вказівкам  

прокурора; 

‒ вживати заходів для усунення порушень вимог законо-

давства у разі їх допущення дізнавачем; 

‒ здійснювати інші повноваження, передбачені КПК  

України. 

Процесуальні повноваження, визначені у ч. 2 ст. 39
1
 КПК, 

є  складовою правового статусу будь-якого керівника органу діз-

нання, незалежно від його приналежності до того чи іншого право-

охоронного органу чи займаної посади. Наказ МВС України № 405 



69 

від 20 травня 2020 року надає керівникам Управління дізнання 

Національної поліції, керівникам відділів (секторів) дізнання 

ГУНП, керівникам відділів (секторів) територіальних (відокремле-

них) підрозділів Національної поліції відомчі кримінально-

процесуальні повноваження. 

З огляду на сутність 4 розділу Наказу МВС України № 405 

від 20 травня 2020 р., керівники підрозділів дізнання наділені таки-

ми повноваженнями: 

1. Начальник Управління дізнання, начальники відділів (сек-

торів) дізнання ГУНП, відділів (секторів) дізнання територіальних 

підрозділів поліції виконують повноваження керівника органу діз-

нання, визначеного кримінальним процесуальним законодавством, 

є відповідальними за організацію роботи в підрозділі дізнання, стан 

досудового розслідування кримінальних проступків, виконання 

інших завдань підпорядкованих підрозділів дізнання. 

2. Начальник Управління дізнання: 

‒ здійснює організаційне і методичне забезпечення діяльно-

сті підрозділів дізнання Національної поліції України з розкриття 

та розслідування кримінальних проступків; 

‒ організовує заслуховування керівників відділів (секторів) 

дізнання ГУНП з питань службової діяльності підрозділів дізнання 

відділів (секторів) ГУНП та територіальних підрозділів поліції, 

у  тому числі стану взаємодії між дізнавачами та оперативними 

підрозділами в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх 

виявленні та розслідуванні; за наявності підстав ініціює в установ-

леному порядку питання про проведення службового розслідуван-

ня, уживає інших заходів щодо усунення порушень вимог законо-

давства; 

‒ ознайомлюється з матеріалами дізнання, дає в них дізна-

вачам письмові вказівки, що не суперечать рішенням і вказівкам 

прокурора; 

‒ організовує вивчення стану досудового розслідування 

кримінальних проступків; 

‒ організовує розгляд та вирішення в установленому зако-

нодавством порядку запитів і звернень, що надійшли до Управ- 

ління дізнання, у звʼязку з проведенням дізнавачами досудового 

розслідування. 
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3. Начальник відділу (сектору) дізнання ГУНП: 

‒ організовує здійснення підрозділом дізнання ГУНП роз- 

слідування кримінальних проступків, віднесених до підслідності 

органів Національної поліції України; 

‒ надає практичну і методичну допомогу підрозділам діз-

нання територіальних підрозділів поліції в організації їх діяльності, 

здійснює перевірку їх роботи; розробляє та вживає заходів із під-

вищення ефективності роботи дізнавачів, усуває наявні недоліки; 

‒ організовує заслуховування керівників підрозділів діз-

нання територіальних підрозділів поліції з питань службової діяль-

ності підрозділів дізнання, у тому числі стану взаємодії між дізна-

вачами та оперативними підрозділами ГУНП у запобіганні кримі-

нальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні; за наяв-

ності підстав ініціює питання щодо проведення службового розслі-

дування; уживає інших заходів щодо усунення порушень дізнава-

чами вимог законодавства; 

‒ викликає до відділу (сектору) дізнання ГУНП для заслу-

ховування стану досудового розслідування кримінальних проступ-

ків працівників дізнання територіальних підрозділів поліції; 

‒ ознайомлюється з матеріалами дізнання, дає в криміналь-

них провадженнях письмові вказівки дізнавачам, що не суперечать 

рішенням і вказівкам прокурора; 

‒ відсторонює дізнавача від проведення дізнання, призначає 

іншого дізнавача за наявності підстав, передбачених КПК, або по-

рушує клопотання перед органами прокуратури відповідного рівня 

про передачу кримінального провадження до іншого підрозділу 

дізнання; 

‒ організовує та забезпечує взаємодію дізнавачів підрозді-

лів дізнання з іншими підрозділами Національної поліції, слідчими 

та детективами інших правоохоронних органів, субʼєктами, що 

здійснюють судово-експертну діяльність, підрозділами, що здійс-

нюють оперативно-розшукову діяльність, а також прокурорами, які 

здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням; 

‒ аналізує діяльність підрозділів дізнання ГУНП і територі-

альних підрозділів поліції, здійснює розроблення та вжиття заходів, 
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спрямованих на вдосконалення організації досудового розсліду-

вання кримінальних проступків, підвищення якості дізнання та 

скорочення його строків, забезпечення законності під час здійснен-

ня дізнання, відшкодування збитків, завданих кримінальними про-

ступками; 

‒ забезпечує достовірність звітності та облік даних про  

характер, обсяг і результати роботи підрозділів дізнання ГУНП 

і  територіальних підрозділів поліції та працівників поліції інших 

підрозділів органів Національної поліції України, які уповноважені 

здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків 

у  межах територіальної юрисдикції ГУНП; 

‒ організовує розгляд та вирішення в установленому зако-

нодавством порядку запитів і звернень, що надійшли до відділу 

(сектору) дізнання ГУНП, у звʼязку з проведенням дізнавачами 

досудового розслідування кримінальних проступків. 

4. Начальник відділу (сектору) дізнання територіального під-

розділу поліції: 

– керує діяльністю відділу (сектору) дізнання територіаль-

ного підрозділу поліції та є відповідальним за виконання покладе-

них на нього завдань, додержання дізнавачами вимог законодавства 

України; 

– організовує та забезпечує постійний моніторинг стану 

оперативної обстановки на території обслуговування й реагування 

на її зміни; 

– забезпечує в межах компетенції взаємодію відділу (секто-

ру) дізнання територіального підрозділу поліції та підрозділів опе-

ративно-технічних заходів ГУНП щодо проведення негласних слід-

чих (розшукових) дій, передбачених ч. 2 ст. 264 та ст. 268 КПК, 

оперативними підрозділами ГУНП та міжрегіональними територіа-

льними органами поліції; забезпечує ефективне використання діз-

навачами оперативної інформації під час досудового розслідування 

кримінальних проступків, розшуку осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування та суду; 

– організовує та забезпечує взаємодію дізнавачів з іншими 

підрозділами Національної поліції, слідчими та детективами інших 

правоохоронних органів, субʼєктами, що здійснюють судово-

експертну діяльність, підрозділами, що здійснюють оперативно-
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розшукову діяльність, а також прокурорами, які здійснюють нагляд 

за додержанням законів під час проведення досудового роз- 

слідування у формі процесуального керівництва досудовим розслі-

дуванням; 

– заслуховує на оперативних нарадах звіти з питань розслі-

дування кримінальних проступків працівників відділу (сектору) 

дізнання територіального підрозділу поліції та інших працівників 

поліції, уповноважених на здійснення дізнання, уживає заходів 

щодо усунення недоліків дізнання; 

– встановлює спеціалізацію дізнавачів у розслідуванні кри-

мінальних проступків окремих категорій; 

– у разі встановлення в розпочатому дізнавачем криміналь-

ному провадженні ознак злочину, негайно повідомляє про це керів-

ника органу досудового розслідування відповідного територіально-

го підрозділу поліції з метою вирішення питання про визначення 

підслідності злочину, а в разі встановлення, що кримінальний про-

ступок учинив неповнолітній, визначає дізнавача, спеціально упов-

новаженого на здійснення дізнання щодо неповнолітніх; 

– розглядає заяви і повідомлення про кримінальні проступ-

ки, що надходять до територіального підрозділу поліції, а також 

інші матеріали про кримінальні проступки, виявлені працівниками 

поліції, і забезпечує невідкладне, але не пізніше 24 годин після 

надходження, внесення дізнавачами відповідних відомостей про 

кримінальні проступки ЄРДР та повідомлення прокурора про поча-

ток досудового розслідування; 

– забезпечує чергування дізнавачів у складі слідчо-опера- 

тивних груп для їх виїзду на місце події за заявами і повідомлення-

ми про кримінальні проступки; 

– вивчає кримінальні провадження і надає дізнавачам пись-

мові вказівки, що не суперечать рішенням і вказівкам прокурора, 

контролює їх виконання; 

– здійснює контроль за своєчасністю та повнотою внесення 

дізнавачами відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про попере-

дню правову кваліфікацію кримінальних проступків матеріалам 

кримінального провадження; достовірністю даних про результати 

розслідування у кримінальних провадженнях та про їх рух, 

обʼєктивністю відображення відомостей в ЄРДР і звітах про  
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результати роботи органів досудового розслідування; своєчасністю 

здачі до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечен-

ня закритих кримінальних проваджень; 

– заслуховує дізнавачів, інших працівників поліції, уповно-

важених на проведення дізнання, з питань досудового розслідуван-

ня кримінальних проступків; 

– запобігає фактам втручання в процесуальну діяльність ді-

знавачів осіб, що не мають на те законних повноважень, уживає 

заходів щодо припинення утручання в процесуальну діяльність 

дізнавачів; 

– забезпечує контроль за своєчасним повідомленням ра-

йонним (міським) військовим комісаріатам про призовників і вій-

ськовослужбовців, яким повідомлено про підозру в учиненні кри-

мінального проступку, у порядку і строки, визначені п. 61 Порядку 

організації та ведення військового обліку призовників і військо- 

возобовʼязаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07 грудня 2016 року № 921; 

– щокварталу організовує перевірки стану та умов зберіган-

ня вилучених у кримінальному провадженні речових доказів і до-

кументів та забезпечує контроль за правильністю ведення докумен-

тів щодо їх прийому, обліку, передачі; 

– забезпечує достовірність звітності та обліку даних про ха-

рактер, обсяг і результати роботи відділу (сектора) дізнання тери-

торіального підрозділу поліції та працівників поліції інших підроз-

ділів органів Національної поліції України, які уповноважені здійс-

нювати досудове розслідування кримінальних проступків, у межах 

юрисдикції територіального підрозділу поліції, у складі якого діє 

підрозділ дізнання; 

– розглядає документи, які надійшли від органів прокурату-

ри та суду, з питань здійснення дізнання; 

– організовує розгляд і вирішення в установленому законо-

давством порядку запитів та звернень, що надійшли у звʼязку з 

проведенням дізнавачами досудового розслідування кримінальних 

проступків. 

Отже, до змісту діяльності керівника органу дізнання можна 

віднести широкий спектр функцій, до яких обовʼязково входять 

аналіз, планування, організація, облік і контроль.  
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Організаційні повноваження керівника органу дізнання ви-

значаються відомчими нормативно-правовими актами, а контроль-

но-процесуальні – КПК. 

 
 

3.3. Права й обовʼязки дізнавачів 
 

Відповідно до п. 4
1
 ст. 3 КПК, дізнавач – службова особа 

підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, 

органу Бюро економічної безпеки, органу Державного бюро розслі-

дувань у випадках, установлених КПК, уповноважена особа іншого 

підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компете-

нції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розсліду-

вання кримінальних проступків. 

Згідно з Наказом МВС України № 405 від 20 травня 2020 р., 

дізнавач – службова особа підрозділу дізнання органу Національної 

поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, 

яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК Украї-

ни, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків. 

Отже, можна визначити двох субʼєктів, які мають право 

здійснювати дізнання. Це: 

–  службова особа підрозділу дізнання визначеного правоохо-

ронного органу, безпосереднім службовим обовʼязком якої є здійс-

нення досудового розслідування у формі дізнання; 

–  уповноважена особа іншого підрозділу визначеного право-

охоронного органу, серед функцій котрої здійснення дізнання не є 

безпосереднім. 

Про уповноваження працівника поліції іншого підрозділу 

здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків 

Головою Національної поліції України, начальниками ГУНП, нача-

льниками відповідних територіальних підрозділів поліції, або осо-

бами, які виконують їх обовʼязки, видається наказ.  

Засвідчена копія наказу про уповноваження працівника полі-

ції здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків 

надсилається до органу прокуратури відповідного рівня для вне-

сення адміністраторами ЄРДР відповідних відомостей про реєстра-
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тора до довідника організаційної структури ЄРДР і надання праців-

нику поліції, уповноваженому здійснювати досудове розслідування 

кримінальних проступків, доступу до ЄРДР. 

Згідно зі ст. 40
1
 КПК, дізнавач під час здійснення дізнання 

наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповіда-

льність за законність і своєчасність здійснення дізнання. 

Дізнавач уповноважений: 

– починати дізнання за наявності підстав, передбачених 

КПК України; 

– проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, 

опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопору-

шення, речі і документи, що є безпосереднім предметом криміна-

льного проступку або виявлені під час затримання, а також прово-

дити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у ви-

падках, установлених КПК України; 

– доручати проведення слідчих (розшукових) дій та неглас-

них слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених КПК  

України, відповідним оперативним підрозділам; 

– звертатися за погодженням із прокурором до слідчого су-

дді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримі-

нального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій,  

негласних слідчих (розшукових) дій; 

– повідомляти за погодженням із прокурором особі про пі-

дозру у вчиненні кримінального проступку; 

– за результатами розслідування складати обвинувальний 

акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 

– приймати процесуальні рішення у випадках, передбаче-

них КПК України, зокрема щодо закриття кримінального прова-

дження за наявності підстав, передбачених ст. 284 КПК України; 

– здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України. 

Дізнавач зобовʼязаний виконувати доручення та вказівки 

прокурора, які надаються в письмовій формі. 

Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до ви-

мог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втру-

чання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, заборо-

няється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядуван-
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ня, підприємства, установи та організації, службові особи, інші 

фізичні особи зобовʼязані виконувати законні вимоги та процесуа-

льні рішення дізнавача. 

Під час досудового розслідування кримінальних проступків 

дізнавач самостійно приймає процесуальні рішення, крім випадків, 

коли закон передбачає прийняття (ухвалення) рішення слідчого 

судді, суду чи згоду прокурора, і є відповідальним за законне та 

своєчасне виконання цих рішень. 

Окрім обовʼязків, покладених на дізнавача кримінальним 

процесуальним законодавством, відповідно до Наказу МВС Украї-

ни № 405 від 20 травня 2020 р., під час виконання своїх службових 

обовʼязків дізнавач зобовʼязаний: 

– дотримуватися вимог Конституції України, КПК та зако-

нів України, міжнародних договорів, згода на обовʼязковість яких 

надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових 

актів із питань досудового розслідування; 

– забезпечувати повне, всебічне та неупереджене розсліду-

вання кримінальних проступків у межах строків, установлених 

КПК; 

– забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і закон-

них інтересів усіх учасників кримінального провадження; 

– не розголошувати відомості, що становлять державну чи 

іншу таємницю, що охороняється законом, інформацію про прива-

тне (особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті під 

час розслідування кримінальних проступків; 

– не вчиняти жодних дій, які можуть викликати сумнів 

у  його обʼєктивності та неупередженості; 

– у разі наявності підстав, передбачених ст. 77 КПК Украї-

ни, заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні в 

порядку, визначеному ст. 80 КПК України. 

Окрім зазначених, Наказ МВС України № 575 від 07 липня 

2017 р. містить перелік повноважень дізнавача щодо організації 

взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами Національної поліції України в запобіганні криміна-

льним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні. 

Службові особи органів і підрозділів поліції, крім безпосере-

дніх керівників підрозділів дізнання, а в разі відсутності підрозділу 
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дізнання – керівників органів досудового розслідування, які діють 

у  межах повноважень, визначених КПК, не можуть мати доступу 

до матеріалів кримінальних проваджень, витребовувати їх у дізна-

вача для перевірки стану розслідування кримінального проступку, 

вивчення і надання вказівок, визначення кваліфікації кримінально-

го проступку чи будь-яким іншим способом утручатися в процесу-

альну діяльність дізнавача. 

Втручання в процесуальну діяльність дізнавача осіб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. 

Рішення слідчого судді, суду, письмові доручення і вказівки 

прокурора, письмові вказівки керівника підрозділу дізнання, а в 

разі відсутності підрозділу дізнання – керівника органу досудового 

розслідування, що не суперечать рішенням і вказівкам прокурора, 

надані в межах їх компетенції і в установленій законодавством 

формі, є обовʼязковими для виконання дізнавачем. 

Дізнавач має право в порядку, передбаченому КПК, доручати 

відповідним оперативним підрозділам поліції проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, передба-

чених ч. 2 ст. 264 та ст. 268 КПК. Доручення дізнавача щодо прове-

дення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій є обовʼязковими для виконання. 

 

 
3.4. Організація діяльності 

працівників підрозділів дізнання 

органів Національної поліції, які виконують 

організаційно-методичні функції 
 

Діяльність підрозділів дізнання здійснюється на основі  

планування (передбачено ведення планів поточної діяльності  

підрозділів дізнання, індивідуальних планів роботи дізнавачів), 

поєднання єдиноначальності (згідно зі ст. 39
1
 КПК, керівник органу 

дізнання організовує дізнання) у вирішенні питань службової  

діяльності та колегіальності під час їх обговорення, персональної 

відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій 

ділянці  роботи.  
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Сутність планування полягає у визначенні завдань розслі-

дування, оптимальних і найбільш ефективних шляхів їх вирішення. 

Дізнавач планує свою роботу так, щоб забезпечити своє- 

часність проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та негла-

сних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях, 

в  яких він проводить дізнання. З цією метою він складає загальний 

календарний план-графік роботи, а також плани розслідування 

в  кожному кримінальному провадженні. 

Методична робота підрозділу дізнання заснована на досяг-

неннях сучасної науки та практичного досвіду аналітичної, органі-

заційної, науково-практичної, інформаційної діяльності щодо ви-

рішення основних завдань дізнання, покращення його якості, за-

безпечення законності, удосконалення професійної компетентності 

дізнавачів та підвищення ефективності їх діяльності.  

Організація діяльності роботи дізнавача вимагає дотри-

мання певних правил: 

– розпочинаючи кримінальне провадження або приймаючи 

його до свого провадження, в якому особі повідомлено про пі- 

дозру, необхідно відразу скерувати запити до відповідних установ 

з  метою зʼясування характеристики особи – наркологічний та  

психіатричний диспансер (невчасно направлений запит спричи-

нить  у скрутне становище дізнавача, адже отримання інформації 

про перебування підозрюваного на психіатричному обліку потягне 

необхідність призначення амбулаторної або стаціонарної пси- 

хіатричної експертизи та виникне необхідність продовження стро-

ків дізнання), витребувати відомості про судимість, потім витре- 

бувати копії вироків та інформацію про погашення або зняття  

судимості. 

– визначити першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні 

дії. Зволікання з проведенням слідчих (розшукових) дій може  

призвести до втрати слідів кримінального проступку, і, відповідно 

доказової інформації. 

– вжити заходів, спрямованих на відшкодування шкоди, за-

вданої кримінальним проступком (надати запити до органів  

реєстрації рухомого та нерухомого майна, після отримання відпо-

відей звернутися з клопотанням до слідчого судді про накладення 

арешту);  
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– обовʼязково мати робочий письмовий план розсліду- 

вання конкретного кримінального провадження (зазначений 

план  постійно коригується, відмічаються виконані дії, додаються 

нові); 

– планувати проведення найбільш складних слідчих (розшу-

кових) дій. 

Відповідно до Наказу МВС України № 405 від 20 травня 

2020 року, на працівників Управління дізнання, відділів (секторів) 

дізнання ГУНП покладаються організаційно-методичні функції 

з  надання практичної і методичної допомоги в організації роботи 

підрозділів дізнання територіальних органів поліції. 

До повноважень працівників підрозділів дізнання, які вико-

нують організаційно-методичні функції, належать: 

– розроблення проєктів організаційно-розпорядчих докуме-

нтів із питань, що стосуються сфери діяльності підрозділів дізнання 

органів Національної поліції України; 

– здійснення моніторингу організації роботи підрозділів  

дізнання, підготовка письмових рекомендацій щодо вдосконалення 

форм і методів їх діяльності; 

– надання допомоги і перевірка роботи підрозділів дізнан-

ня, здійснення заходів щодо недопущення порушення законності 

під час досудового розслідування кримінальних проступків, конт-

роль за їх виконанням; 

– вивчення передового досвіду розслідування кримінальних 

проступків, унесення пропозицій щодо потреби їх узагальнення, 

розповсюдження, упровадження; 

– вивчення результатів роботи підрозділів дізнання, вне-

сення керівництву підрозділів дізнання пропозицій щодо вдоскона-

лення організації діяльності підрозділів дізнання, підвищення ролі 

дізнавачів у виявленні та розслідуванні кримінальних проступків. 

Працівник відділу (сектору) дізнання ГУНП, який виконує ор-

ганізаційно-методичні функції: 

– надає практичну і методичну допомогу в організації робо-

ти підрозділів дізнання, які за ним закріплені відповідно до зональ-

но-лінійного принципу; 

– уносить начальнику відділу (сектора) дізнання ГУНП 

пропозиції щодо заслуховування на нарадах звітів керівників  
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підрозділів дізнання територіальних підрозділів поліції про стан  

розслідування кримінальних проступків та організацію роботи під-

розділів, які вони очолюють; 

– здійснює аналіз обґрунтованості прийняття дізнавачами 

рішень про закриття кримінальних проваджень; 

– здійснює аналіз дотримання строків дізнання, виявляє 

причини недотримання строків дізнання, уносить начальнику  

відділу (сектору) дізнання ГУНП, начальникам дізнання терито- 

ріальних підрозділів поліції пропозиції щодо вжиття заходів з їх 

усунення; 

– аналізує практику затримання осіб, які вчинили криміна-

льні проступки, у порядку, передбаченому ст. 298
2
 КПК; 

– вживає заходів щодо підвищення якості досудового роз- 

слідування кримінальних проступків; із цією метою зʼясовує при-

чини допущення дізнавачами недоліків і порушень законодавства, 

ініціює перед начальником відділу (сектору) дізнання ГУНП пи-

тання про вжиття заходів щодо усунення таких порушень;  

– веде обліки кримінальних проваджень, у яких прокурори 

скасували постанову дізнавача про закриття кримінального прова-

дження, слідчий суддя постановив ухвалу, яка скасовує рішення 

дізнавача або яка зобовʼязує його припинити чи вчинити певну дію, 

суд під час судового провадження постановив ухвалу про закриття 

кримінального провадження за відсутності в діянні складу кримі-

нального правопорушення, суд ухвалив виправдувальний вирок; 

щомісяця доповідає начальнику відділу (сектору) дізнання ГУНП, 

у  складі якого діє організаційно-методичний підрозділ, про 

стан  цієї роботи в підрозділах дізнання, уносить пропозиції щодо 

її  покращення; 

– вивчає правильність і повноту внесення дізнавачами до 

ЄРДР відомостей про рух кримінальних проваджень та своєчас-

ність унесення таких відомостей за прийнятими дізнавачами рі-

шеннями; забезпечує достовірність звітності, яка надходить із під-

розділів дізнання; 

– перевіряє планування роботи у відділах (секторах) діз-

нання територіальних (відокремлених) підрозділів поліції, стан 

виконання планових заходів, їх відповідність планам відділу  

(сектору) дізнання ГУНП, ГУНП та Національної поліції України, 
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наявність індивідуальних планів роботи дізнавачів, планів розслі-

дування в кримінальних провадженнях і стан виконання цих пла-

нів; у разі виявлення недоліків у складанні планів роботи надає 

практичну і методичну допомогу щодо їх усунення; з урахуванням 

зміни оперативної обстановки вживає заходів щодо внесення  

корективів у плани роботи; 

– організовує, а за необхідності, за вказівкою начальника 

відділу (сектору) дізнання ГУНП, бере участь у проведенні щоріч-

них чи позапланових інвентаризацій кримінальних проваджень; 

забезпечує надходження до відділу (сектору) дізнання ГУНП та 

підрозділу інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП обʼєктивної 

інформації про рух кримінальних проваджень; у разі виявлення 

фактів утрати матеріалів кримінальних проваджень негайно органі-

зовує проведення службових розслідувань, результати розслідувань 

з пропозиціями про заходи щодо відновлення втрачених матеріалів 

кримінальних проваджень доповідає начальнику відділу (сектору) 

дізнання ГУНП; 

– контролює стан організації в підрозділах дізнання роботи 

з підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів; щомісяця 

доповідає начальникові відділу (сектора) дізнання ГУНП про стан 

цієї роботи, наявність вакантних посад у підрозділах дізнання, уно-

сить пропозиції щодо заміщення вакантних посад; 

– у встановленому порядку проводить службові розсліду-

вання за фактами порушення дізнавачами норм кримінального 

процесуального законодавства, зокрема з виїздом до підрозділів 

дізнання, та вносить пропозиції щодо притягнення винних службо-

вих осіб до відповідальності; 

– за вказівкою начальника відділу (сектору) дізнання ГУНП 

здійснює розгляд запитів і звернень, документів прокурорського 

реагування та рішень судів, що надійшли до відділу (сектора) діз-

нання ГУНП у звʼязку з проведенням дізнавачами досудового  

розслідування кримінальних проступків, проводить за ними пере- 

вірки, готує мотивовані висновки в разі встановлення фактів  

порушення норм законодавства; уносить пропозиції начальникові 

відділу (сектора) дізнання ГУНП щодо притягнення винних служ-

бових осіб до відповідальності, уживає заходів щодо усунення  
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недоліків; за необхідності здійснює перевірки з виїздом до підроз-

ділів  дізнання; 

– особисто приймає щомісячні звіти від керівників під- 

розділів дізнання ГУНП, підрозділів дізнання територіальних  

(відокремлених) органів поліції разом із списками кримінальних 

проваджень: 

а)  у яких після повідомлення про підозру в учиненні кримі-

нального проступку або затримання особи в порядку, передбачено-

му частиною четвертою ст. 298
2
 КПК України, впродовж сімдесяти 

двох годин не закінчено дізнання; 

б)  у яких у разі повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не ви-

знає вину, або необхідності проведення додаткових слідчих (роз-

шукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповноліт-

нім, упродовж двадцяти діб не закінчено дізнання; 

в)  у яких у разі повідомлення особі про підозру в учиненні 

кримінального проступку, якщо особа заявила клопотання про про-

ведення експертизи у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 298
4
 КПК, 

не  закінчено дізнання протягом одного місяця; 

г)  у яких досудове розслідування у формі дізнання зупинено 

у звітному періоді у звʼязку з оголошенням у розшук підозрювано-

го (із зазначенням номерів розшукових справ), захворюванням  

підозрюваного на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі в 

кримінальному провадженні (за наявності відповідного медичного 

висновку, що підтверджує цей факт), необхідністю виконання  

процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (із  

зазначенням стану виконання запиту про міжнародну правову  

допомогу). 

 

 

Контрольні запитання 

 
1.  Назвіть підрозділи дізнання Національної поліції України. 

2.  Перелічіть завдання та функції підрозділів дізнання  

Національної поліції України. 

3.  Які ви знаєте повноваження керівника органу дізнання  

відповідно до кримінального процесуального законодавства? 
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4.  Охарактеризуйте повноваження керівника органу дізнан-

ня відповідно до Наказу МВС України № 405 від 20 травня 

2020  року. 

5.  Які ви знаєте повноваження дізнавача відповідно до кри-

мінального процесуального законодавства? 

6.  Які ви знаєте повноваження дізнавача відповідно до На-

казу МВС України № 405 від 20 травня 2020 року? 

7.  Розкрийте поняття процесуальної незалежності  

дізнавача. 

8.  У чому сутність планування, методичної та організацій-

ної роботи підрозділів дізнання органів Національної поліції? 

9. У чому сутність діяльності працівників підрозділів діз-

нання органів Національної поліції, які виконують організаційно-

методичні функції?  
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД  
І СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ  

НА СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ  
ДІЗНАННЯ 

 
 

4.1. Прокурор як субʼєкт кримінального провадження. Його  

функціональне призначення та повноваження під час провадження 

дізнання як форми досудового розслідування 

4.2. Порядок призначення та зміна прокурора, який здійснюва-

тиме повноваження у конкретному кримінальному провадженні щодо 

вчинення кримінального проступку 

4.3. Прокурорський нагляд за досудовим розслідуванням підроз-

ділів дізнання Національної поліції у формі процесуального керівництва 

4.4. Повноваження слідчого судді під час здійснення ним функції 

судового контролю у провадженні дізнання 

 
 

4.1. Прокурор як субʼєкт  

кримінального провадження.  

Його функціональне призначення  

та повноваження під час провадження дізнання 
як форми досудового розслідування 

 
Ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» визначає однією 

з  функцій прокурора – нагляд за додержанням законів органами, 

що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство. 

Прокурором у кримінальному провадженні визначається 

особа, яка обіймає посаду, передбачену ст. 15 Закону України «Про 

Тема 

4 
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прокуратуру», та діє у межах своїх повноважень, передбачених 

КПК України (п. 15 ст. 3 КПК).  

Прокурори в Україні мають єдиний статус незалежно від мі-

сця прокуратури в системі прокуратури України чи адміністратив-

ної посади, яку прокурор обіймає у прокуратурі. 

Визначаючи функціональне призначення прокурора під час 

досудового розслідування, можна зробити висновок, що на цій 

стадії прокурор здійснює функцію нагляду за додержанням законів 

під час провадження дізнання кримінальних проступків. А,  згідно 

з  ч. 2 ст. 36 КПК, прокурор здійснює цей нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі про-

цесуального керівництва досудовим розслідуванням. Отже, основ-

ним функціональним призначенням прокурора є забезпечити до-

тримання законності всіма субʼєктами та учасниками провадження 

у формі дізнання залежно від їх процесуального статусу, відтак 

забезпечити досягнення завдань кримінального провадження, пе-

редбачених у ст. 2 КПК. Такий нагляд здійснюється шляхом про- 

цесуального керівництва. Закон не визначає зміст цього проце- 

суального інституту, його поняття та зміст є збірними, тобто ґрун-

туються на окремих нормах кримінального процесуального законо-

давства. 

Прокурор є стороною обвинувачення (п. 19 ст. 3 КПК), що 

послідовно відображає його функцію підтримання державного об-

винувачення в суді.  

Під час кримінального провадження прокурор зобовʼязаний 

неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжна-

родних договорів, згода на обовʼязковість яких надана Верховною 

Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор зо-

бовʼязаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини 

кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викрива-

ють, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а 

також обставини, що помʼякшують чи обтяжують його покарання, 

надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття закон-

них і неупереджених процесуальних рішень (ч.ч. 1, 2 ст. 9 КПК). 

Прокурор зобовʼязаний розʼяснити підозрюваному, обвину-

ваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану право-

ву допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника 

(ч.  1  ст. 20 КПК). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, звернення з обвинувальним актом та підтримання 

державного обвинувачення у суді здійснюється прокурором (ч. 4 

ст. 22 КПК). 

Прокурор зобовʼязаний в межах своєї компетенції розпочати 

досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього вияв-

лення ознак кримінального правопорушення (за винятком випадків, 

коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на під- 

ставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) 

про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх 

передбачених законом заходів для встановлення події криміналь- 

ного правопорушення та особи, яка його вчинила (ч. 1 ст. 25 КПК). 

Прокурор забезпечує проведення досудового розслідування 

у  розумні строки (ч. 2 ст. 28 КПК). 

Прокурор забезпечує учасникам кримінального проваджен-

ня, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, 

право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, 

виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, 

користуючись за необхідності послугами перекладача в порядку, 

передбаченому КПК (ч. 3 ст. 29 КПК). 

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під 

час провадження дізнання у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, уповноважений: 

‒ починати досудове розслідування за наявності підстав, 

передбачених КПК; 

‒ мати повний доступ до матеріалів, документів та інших 

відомостей, що стосуються досудового розслідування; 

‒ доручати органу досудового розслідування проведення 

досудового розслідування; 

‒ доручати дізнавачу проведення у встановлений проку-

рором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшу-

кових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо 

їх  проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках осо-

бисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, 

визначеному КПК; 

‒ доручати проведення слідчих (розшукових) дій та неглас-

них слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним під- 

розділам; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80#w1_12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80#w1_15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80#w1_24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80#w1_25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80#w1_25
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‒ скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови  

дізнавача; 

‒ ініціювати перед керівником органу дізнання питання про 

відсторонення дізнавача від проведення досудового розслідування 

та призначення іншого дізнавача за наявності підстав, передбаче-

них КПК, для його відводу, або у випадку неефективного досудо-

вого розслідування; 

‒ приймати процесуальні рішення у випадках, передбаче-

них КПК, зокрема щодо закриття кримінального провадження;  

‒ погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань діз-

навача до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) 

дій,  негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій 

у випадках, передбачених КПК, чи самостійно подавати слідчому 

судді такі клопотання;  

‒ повідомляти особі про підозру; 

‒ предʼявляти цивільний позов в інтересах держави та гро-

мадян, які через фізичний стан чи матеріальне становище, недо- 

сягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену 

дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права, у по-

рядку, передбаченому КПК та законом;  

‒ затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинуваль-

ного акта, самостійно складати обвинувальний акт; 

‒ звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 

‒ здійснювати інші повноваження, передбачені КПК. 

 

 
4.2. Порядок призначення та зміна прокурора, 

який здійснюватиме повноваження 
у конкретному кримінальному провадженні 

щодо вчинення кримінального проступку 
 

Прокурором у конкретному кримінальному провадженні 

є:  службова особа органу прокуратури, яка наділена статусом про-

курора та набула повноважень прокурора щодо здійснення нагляду 

за дотриманням законів на стадії досудового розслідування.  
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Прокурор, який набуватиме процесуального статусу у конк-

ретному кримінальному провадженні, визначається керівником 

відповідного органу прокуратури після початку досудового розслі-

дування (ч. 1 ст. 37 КПК). Призначення прокурора можливе лише 

після внесення відповідних відомостей до РДР, що є початком до-

судового розслідування (ч. 2 ст. 214 КПК). Призначення прокурора 

є процесуальною дією в кримінальному провадженні, тому таке 

рішення може бути прийнято лише після початку розслідування. 

Оскільки внесенням відомостей до ЄРДР наділені дізнавач, 

керівник органу дізнання і прокурор, то призначити прокурора 

в  кримінальному провадженні можна після внесення відомостей 

з  одночасним призначенням прокурора керівником органу проку-

ратури, а також призначення прокурора можливе після внесення 

відомостей до ЄРДР та повідомлення прокурора з боку органу  

дізнання.  

Визначаючи процесуальну форму рішення про призначення 

прокурора в кримінальному провадженні, слід звернутись до ч. 3 

ст. 110 КПК: рішення, прокурора приймається у формі постанови, 

постанова виноситься у випадках, коли це прямо передбачено КПК, 

а також і в інших випадках, коли прокурор визнає це за необхідне. 

Ст. 37 КПК не зобовʼязує керівника органу прокуратури виносити 

постанови під час прийняття рішення про призначення прокурора, 

але, зважаючи на необхідність наявності в матеріалах кримінально-

го провадження юридичного джерела походження процесуального 

рішення керівника органу прокуратури, така постанова виноситься. 

Підтвердженням призначення прокурора в кримінальному прова-

дженні є також відомості про це, внесені до ЄРДР. 

Керівник органу прокуратури повинен прийняти рішення 

про  призначення прокурора в кримінальному провадженні невід-

кладно. 

За необхідності керівник органу прокуратури може визначи-

ти групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокуро-

рів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого 

прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів. 

Отже, керівник органу прокуратури після початку досудово-

го розслідування визначає конкретного прокурора (групу прокуро-

рів), на якого (яких) покладається із цього моменту (винесення 
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постанови) обовʼязок здійснювати нагляд за додержанням законів 

під час провадження дізнання у формі процесуального керівництва.  

Прокурор здійснює свої повноваження у кримінальному про-

вадженні з його початку до завершення – ч. 2 ст. 37 КПК. Цим КПК 

закріплює принцип «одного прокурора» або «незмінності прокуро-

ра», що здійснює повноваження у конкретному кримінальному 

провадженні на всіх його стадіях. 

Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримі-

нальному провадженні у формі дізнання іншим прокурором мож-

ливе лише у випадках, коли скасування рішення або визнання неза-

конними вчиненої дії чи бездіяльності прокурор вищого рівня має 

право здійснити заміну одного прокурора на іншого зі службових 

осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому прова-

дженні. 

Ч. 3 ст. 37 КПК визначає випадки зміни прокурора в кримі-

нальному провадженні, якими є:  

‒ задоволення заяви про його відвід; 

‒ тяжка хвороба; 

‒ звільнення з органу прокуратури; 

‒ інша поважна причина, що унеможливлює його участь 

у  кримінальному провадженні. 

Зміна прокурора здійснюється керівником органу прокурату-

ри. Закон не визначає обовʼязкової вимоги щодо процесуального 

оформлення вказаного процесуального рішення. Переважно в та-

кому випадку виноситься постанова і відповідні відомості вносять-

ся до ЄРДР. 

У виняткових випадках повноваження прокурора можуть  

бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокуро-

ра цього органу прокуратури через неефективне здійснення проку-

рором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудо-

вого розслідування (ч. 3 ст. 37 КПК). 

А також заміна прокурора можлива у випадку, коли службо-

ва особа органу прокуратури вищого рівня за результатами розгля-

ду скарги дізнавача на рішення, дію чи бездіяльність прокурора 

у  разі скасування рішення або визнання незаконними вчинених 

дії  чи бездіяльності підпорядкованих прокурорів має право здійс-

нити заміну одного прокурора на іншого із службових осіб органів 
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прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, у якому 

було прийняте або вчинене незаконне рішення, дія чи бездіяль-

ність, чи ініціювати таку заміну перед керівником органу прокура-

тури відповідного рівня (ч. 3 ст. 313 КПК України). 

 

 

4.3. Прокурорський нагляд  
за досудовим розслідуванням 

підрозділів дізнання Національної поліції 
у формі процесуального керівництва 

 
Розглядаючи функції, покладені на органи прокуратури, зок-

рема під час провадження у формі дізнання, можна констатувати, 

що на цій стадії кримінального провадження прокурором викону-

ється функція нагляду за дотриманням законів і здійснюється ви-

значеною законом формою – процесуальним керівництвом. 

Зміст процесуального керівництва полягає в тому, що проку-

рор безпосередньо бере участь у розслідуванні, несе відповідаль-

ність за результати розслідування, тобто фактично є керівником 

провадження, основним зацікавленим субʼєктом у досягненні за-

вдань кримінального провадження. І повноваження, котрі він вико-

ристовує під час виконання процесуального керівництва, мають 

владно-розпорядчий характер. Такий характер розпоряджень озна-

чає можливість дачі відповідних розпоряджень, вказівок і обовʼяз- 

ковість їх виконання субʼєктами, яким ті були спрямовані до вико-

нання, тобто дізнавачами. 

Мета процесуального керівництва – забезпечення всебічного, 

повного і неупередженого дослідження обставин кримінального 

провадження, що включає виявлення як обставин, що викривають 

особу у вчиненні кримінального правопорушення, так і тих, що 

спростовують її вину, а також обставини, котрі помʼякшують пока-

рання чи, навпаки, обтяжують його, або є підставами для звільнен-

ня особи від відповідальності. Процесуальне керівництво також 

має на меті надати діянню належну правову оцінку та забезпечити 

прийняття законного процесуального рішення на стадії досудового 

розслідування, а у випадку недотримання виконання таких завдань – 
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забезпечити скасування незаконних та необґрунтованих рішень 

дізнавача, ініціювати перед керівником органу дізнання питання 

про відсторонення дізнавача, призначити іншого у випадку неефек-

тивності здійснення розслідування останнім. 

Коротко характеризуючи зміст інституту нагляду прокурора 

у формі процесуального керівництва, слід зауважити, що це вико-

ристання прокурором своїх повноважень з метою дотримання пе-

редбаченої процесуальної форми здійснення дізнання. 

Повноваження прокурора щодо нагляду за законністю про-

вадження дізнання охоплюють наявність у прокурора владно-

розпорядних повноважень. Останні полягають у тому, що акти 

реалізації наглядових повноважень мають обовʼязкову силу як для 

дізнавачів і керівників органу дізнання, так і для учасників кримі-

нального провадження.  

Прокурор має право скасовувати незаконні й необґрунтовані 

постанови дізнавача та давати їм обовʼязкові для виконання вказів-

ки щодо проведення слідчих (розшукових) дій, інших процесуаль-

них дій (п.п. 7, 4 ч. 2 ст. 36 КПК). Прокурор перевіряє кримінальні 

провадження, у звʼязку з чим має право мати повний доступ до 

матеріалів, документів та інших відомостей (п. 2 ч. 2 ст. 36 КПК), 

погоджує або відмовляє у погодженні клопотань дізнавача до слід-

чого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових дій), інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених КПК, чи самостійно подає слідчому судді такі клопо-

тання тощо. 

Особливістю процесуального статусу прокурора під час до-

судового розслідування є й те, що прокурорський нагляд містить 

право вирішувати всі процесуальні питання, які виникають на цій 

стадії процесу, за винятком тих питань, рішення яких належить до 

виняткової компетенції слідчого судді. 

Процесуальні рішення прокурора на стадії досудового роз- 

слідування під час здійснення функції нагляду у формі процесуаль-

ного керівництва мають такий процесуальний вияв: 

– постанова прокурора; 

– обвинувальний акт; 

– клопотання про застосування примусових заходів медич-

ного характеру; 

– клопотання про застосування примусових заходів вихов-

ного характеру; 
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– клопотання про звільнення особи від кримінальної відпо-

відальності; 

– письмові вказівки; 

– письмове доручення. 

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК, прокурор може бути при-

сутнім під час проведення слідчих (розшукових) і процесуальних 

дій, а також брати безпосередню активну участь у їх проведенні. 

В  обох випадках прокурор наглядає за тим, щоби дізнавач дотри-

мувався всіх вимог закону під час проведення слідчих (роз- 

шукових) дій.  

Прокурор дає згоду або подає до суду клопотання про об-

рання запобіжного заходу, про його зміну (ст.ст. 176, 179, 180 

КПК).  

Згідно з ч. 1 ст. 291 КПК, обвинувальний акт складається ді-

знавачем, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний 

акт може бути складений прокурором, якщо він повністю або част-

ково не погодився з формою чи змістом обвинувального акта, 

що  був складений дізнавачем, або в інших випадках (п. 13 ч. 2 

ст.  36 КПК). 

Прокурор, згідно з п. 8 ч. 2 ст. 36 КПК, уповноважений іні-

ціювати перед керівником органу дізнання питання щодо відсторо-

нення дізнавача від проведення досудового розслідування та приз-

начення іншого дізнавача за наявності підстав, передбачених 

КПК,  для його відводу або у випадку неефективного провадження 

дізнання.  

 
 

4.4. Повноваження слідчого судді  
під час здійснення ним функції  

судового контролю у провадженні дізнання 
 

Слідчий суддя – це суддя суду першої інстанції, до повнова-

жень якого належить здійснення судового контролю за дотриман-

ням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та 

у випадку розгляду клопотань щодо негласних слідчих (розшуко-

вих) дій (ст. 247 КПК) – голова чи за його визначенням інший суд-

дя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного 

суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі 
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судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу 

суддів цього суду (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК). 

Аналізуючи зміст КПК, можемо зробити висновок, що на 

слідчого суддю покладається функція здійснення судового контро-

лю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні на стадії досудового розслідування, і виявляється вона 

у такому, як: 

‒ прийняття рішення про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження;  

‒ прийняття рішення про проведення окремих слідчих (ро-

зшукових) дій; 

‒ прийняття рішення про проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій; 

‒ розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача 

або прокурора під час провадження у формі дізнання; 

‒ прийняття рішення щодо інших процесуальних питань, 

які потребують неупередженого розгляду. 

Тобто слідчий суддя під час провадження у формі дізнання за 

клопотанням вирішує питання про застосування таких заходів за-

безпечення кримінального провадження, як: 

– привід (ст. 140 КПК); 

– накладення грошового стягнення на учасників кримі- 

нального провадження за невиконання ними процесуальних 

обовʼязків, зокрема за неявку на виклик без поважних причин (ч. 2 

ст.  145 КПК); 

– тимчасове обмеження підозрюваного у користуванні  

правом на керування транспортним засобом або судном, правом 

полювання чи правом на здійснення підприємницької діяльності 

(ч.  2 ст.  148 КПК); 

– тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 159 

КПК); 

– тимчасове вилученням майна, яке полягає у фактичному 

позбавленні підозрюваного можливості володіти, користуватися 

та  розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про 

арешт цього майна або його повернення цій особі (глава 16 КПК); 

– арешт майна (ст. 170 КПК). 

Окремо слідчим суддею приймається рішення про застосу-

вання таких особливих заходів забезпечення кримінального прова-

дження, як запобіжні заходи: 
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– особисте зобовʼязання (ст.ст. 179, 194 КПК); 

– особиста порука (ст. 180 КПК); 

Слідчий суддя щодо виконання слідчий (розшукових) дій  

також уповноважений надавати дозвіл на: 

– обшук житла чи іншого володіння особи (ст.ст. 234–236 

КПК); 

– проведення слідчого експерименту у житлі або іншому 

володінні особи, якщо добровільна згода цієї особи на проведення 

такого експерименту відсутня (ч. 5 ст. 240 КПК). 

Щодо негласних слідчих (розшукових) дій, то слідчим суд-

дею, уповноваженим приймати рішення про їх проведення, є слід-

чий суддя Апеляційного суду АР Крим, апеляційного суду області, 

міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться (зареєстрований) орган дізнання, і такими є: 

‒ установлення місцезнаходження радіоелектронного засо-

бу (ч. 2 ст. 268 КПК); 

‒ зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264 КПК). 

Згідно з ч. 2 ст. 81 КПК, під час досудового розслідування 

винятково слідчий суддя уповноважений вирішувати питання про 

відвід прокурора, дізнавача, слідчого, захисника, представника, 

спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання. 

 

Контрольні запитання 

 
1. Які ви знаєте права прокурора у кримінальному прова-

дженні у формі дізнання? 

2. Який порядок призначення прокурора під час дізнання? 

3. В яких випадках змінюється прокурор під час дізнання? 

4. Яким способом здійснюється прокурорський нагляд під 

час досудового розслідування? 

5. До якої сторони кримінального провадження належить 

прокурор? 

6. У яких випадках прокурор має право розпочати досудове 

розслідування самостійно? 

7. Хто приймає рішення про зміну прокурора та який  

документ про це складається? 

8. У чому полягає зміст процесуального керівництва? 
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9. Хто такий слідчий суддя? 

10.  Які повноваження слідчого судді під час дізнання? 
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5.1.  Поняття, значення та ознаки доказів. Підстави та проце-

суальний порядок визнання доказів недопустимими 

5.2.  Класифікація доказів та їх процесуальні джерела 

5.3.  Елементи доказування: збирання, перевірка, оцінка доказів 

5.4.  Обставини, що підлягають доказуванню під час прова-

дження дізнання 

5.5.  Показання субʼєктів кримінального провадження. Особли-

вості їх перевірки та оцінки 

5.6.  Висновок експерта  

5.7.  Речові докази в процесі провадження дізнання. Процесуаль-

ний порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні 

5.8.  Документи як джерела доказів. Процесуальний порядок 

зберігання документів 

 
 

5.1.  Поняття, значення та ознаки доказів. 
Підстави та процесуальний порядок 

визнання доказів недопустимими 
 

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, 

отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слід-

чий,  дізнавачі, прокурор, слідчий суддя і суд установлюють наяв-

ність або відсутність фактів й обставин, що мають значення 

для  кримінального провадження та підлягають доказуванню (ч. 1 

ст. 84 КПК). 

Тема 

5 
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Відповідно до вимог КПК, джерело інформації може стати 

джерелом доказу лише в тому випадку, коли його залучено до кри-

мінального процесу згідно із визначеною кримінальним процесуа-

льним законом для кожного джерела доказів формою. Так, напри-

клад, показання свідка як джерело доказів може виникнути в кри-

мінальному процесі лише за умови, якщо особа, якій відомі певні 

обставини кримінального правопорушення, допитана як свідок 

з  дотриманням вимог відповідних статей КПК. 

Розслідування кримінального правопорушення може вважа-

тися всебічним, повним й неупередженим лише в разі залучення 

всіх отриманих доказів, що дають змогу встановити обставини, які 

входять до предмета доказування (ст. 91 КПК). Проте не всі отри-

мані докази можуть використовуватися у кримінальному судочинс-

тві, а лише ті, що мають такі внутрішні властивості, як належність, 

допустимість, достовірність і достатність. 

Належними доказами є такі, які прямо або непрямо підтвер-

джують наявність або відсутність обставин, що підлягають доказу-

ванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, а також достовірність 

або недостовірність, можливість або неможливість використання 

інших доказів (ст. 85 КПК). 

Достовірність – властивість доказів, яка означає, що їх істин-

ність не викликає сумнівів. Якщо сумніви в достовірності є наслід-

ком прямого порушення закону, доказ недопустимий. Коли ж такі 

сумніви виникають з інших причин (приміром, неякісно проведене 

експертне дослідження), доказ буде недостовірним. Окрім того, 

достовірність порівняно з іншими властивостями має ще одну істо-

тну особливість. Якщо неналежність чи недопустимість переважно 

є очевидними відразу і такий доказ виключається з процесу доказу-

вання, то його недостовірність може бути констатована лише на 

підставі зібраної сукупності доказів.  

Достатність доказів означає, що на основі певної сукупності 

може бути зроблений певний висновок (ймовірний чи достовірний) 

та прийнято відповідне процесуальне рішення в кримінальному 

провадженні (проміжне або кінцеве). Достатність доказів визнача-

ється на підставі внутрішнього переконання того чи іншого 

субʼєкта доказування. Одна й та ж сукупність доказів може бути 
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визнана як достатньою (наприклад, судом першої інстанції), так 

і  недостатньою (приміром, судом апеляційної інстанції). 

Так, згідно з ч. 1 ст. 86 КПК, доказ визнається допустимим, 

якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК.  

Як властивість доказу, допустимість містить чотири критерії 

(елементи, аспекти): 

‒ належний субʼєкт, правомочний проводити процесуальні 

дії, спрямовані на одержання доказів; 

‒ належне джерело фактичних даних (відомостей, інформа-

ції), що становлять зміст доказу; 

‒ належна процесуальна дія, застосована для одержання  

доказів; 

‒ належний порядок проведення процесуальної дії (судової 

або слідчої), яка використовується як засіб одержання доказів. 

З огляду на те, що будь-яка діяльність людини містить 

субʼєкт діяльності, процес діяльності та його результат, то, природ-

но, і стосовно кримінального судочинства основними обʼєктами 

перевірки у викладених нижче правилах визначено: ознаки належ-

ного субʼєкта, ознаки належної процесуальної діяльності; ознаки 

належного закріплення результатів процесуальної діяльності. 

У ст. 87 КПК сформульовано визначення поняття недопус-

тимості доказів саме через те, що вони отримані внаслідок суттєво-

го порушення прав і свобод людини. Так, згідно з ч. 1 ст. 87 КПК, 

недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення 

прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами 

України, міжнародними договорами України, згода на обовʼязко- 

вість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші 

докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного 

порушення прав та свободлюдини. В законі визначені наслідки 

визнання доказу недопустимим. Так, у ч. 2 ст. 86 КПК вказано, що 

недопустимий доказ не може бути використаний у прийнятті про-

цесуальних рішень, на нього не може посилатися суд під час ухва-

лення судового рішення. 

Важливим є питання про визнання діянь і стотного порушен-

ня прав іосновоположних свобод людини. Так, відповідно до ч. 2 

ст. 87 КПК, суд зобовʼязаний визнати істотними порушеннями прав 

людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 
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‒ здійснення процесуальних дій, які потребують поперед-

нього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його 

суттєвих умов; 

‒ отримання доказів унаслідок катування, жорстокого, не-

людського або такого, що принижує гідність особи, поводження 

або погрози застосування такого поводження; 

‒ порушення права особи на захист; 

‒ отримання показань від особи, яка не була повідомлена 

про своє право не давати показання; 

‒ порушення права на перехресний допит; 

‒ отримання показань від свідка, який надалі буде визнаний 

підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному прова-

дженні. 

Відповідно до ч. 3 ст. 87 КПК, докази, передбачені цією нор-

мою, повинні визнаватися судом недопустимими під час будь-

якого судового розгляду, окрім розгляду, коли вирішується питан-

ня про відповідальність за вчинення зазначеного істотного пору-

шення прав та свобод людини, внаслідок якого такі відомості були 

отримані. 

Слід зважити на ще один аспект, повʼязаний з визнанням до-

казів недопустимими. Йдеться про недопустимість доказів, які сто-

суються особи підозрюваного, обвинуваченого. Так, у ч. 1 ст. 88 

КПК вказано, що докази, які стосуються судимостей підозрювано-

го, обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що не 

є предметом цього кримінального провадження, а також відомості 

щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного, обви-

нуваченого, є недопустимими для підтвердження винуватості підо-

зрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопору-

шення.  

Питання допустимості доказів вирішує суд під час їх оцінки 

в нарадчій кімнаті під час постановлення судового рішення (ч. 1 

ст.  89 КПК). 

Суд вирішує питання і про визнання доказу недопустимим у 

випадку встановлення очевидної недопустимості доказу під час 

судового розгляду. Так, відповідно до ч. 2 ст. 89 КПК, у випадку 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового 

розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою 
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неможливість дослідження такого доказу або припинення його 

дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було 

розпочате. Водночас слід звернути увагу і на право сторін криміна-

льного провадження, а також потерпілого під час судового розгля-

ду подавати клопотання про визнаннядоказів недопустимими, 

а  також наводити заперечення проти визнання доказів недопусти-

мими. Таке право їм надано відповідно до ч. 3 ст. 89 КПК. 

Урегульовуючи питання допустимості доказів, законодавець 

звертає увагу на значення рішень інших судів у цих питаннях. Так, 

відповідно до ст. 90 КПК, рішення національного суду або міжна-

родної судової установи, яке набрало законної сили і ним встанов-

лено порушення прав людини і основоположних свобод, гаранто-

ваних Конституцією України і міжнародними договорами України, 

згода на обовʼязковість яких надана Верховною Радою Україною, 

має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про 

допустимість доказів. 

Доказового значення не має інформація, походження якої та 

звʼязок із досліджуваною обставиною неможливо встановити; не-

допустимість доказів може бути спричинена умовами сприйняття 

доказової інформації. Так, не можуть бути визнані допустимими 

докази, отримані способами, не передбаченими законом; недопус-

тимість доказів зумовлює неправильний вибір пізнавальних при-

йомів (їх невідповідність характеру відображеної інформації), за-

стосованих у межах закону, способів отримання фактичних даних.  

Такі самі наслідки настають тоді, коли слідчий, дізнавач або 

суд під час отримання доказів довільно змінює поєднання пізнава-

льних засобів, що полягає в порушенні порядку проведення слідчої 

(розшукової) дії та призводить до спотворення інформації; доказ 

може бути визнано недопустимим, якщо пізнавальний прийом ви-

явився недостатньо ефективним, тобто забезпечив відображення 

доволі незначної кількості інформації, яку майже не можна викори-

стати для встановлення обставин. 

За процесуальними джерелами доказів підставою визнання 

доказів недопустимими є допущення порушень під час: фіксації 

показань. Такими порушеннями може бути не розʼяснення слідчим, 

дізнавачем права на захист під час допиту, неознайомлення з про-

токолом допиту, відсутність підпису інших учасників допиту тощо.  
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Питання про допустимість і належність доказів має вузлове, 

принципове значення. Від його правильного вирішення залежать 

моральні засади кримінального процесу, віра людей у справедли-

вість, надія на перемогу правди над брехнею та злом. 

. 

 

5.2. Класифікація доказів 
та їх процесуальних джерел 

 
Складність класифікації доказів повʼязана з багатозначністю 

історично сформованої термінології. Багатовимірність поняття 

«докази» не дає змоги класифікувати їх за якоюсь однією універ- 

сальною ознакою. Тому класифікація доказів проводиться одноча-

сно за кількома підставами. Відповідно, кожен доказ належить 

до  декількох класифікаційних групувань, кількість яких залежить 

від кількості обʼєктивно існуючих підстав класифікації. 

У науці не сформовано єдиного підходу до кількості та видів 

підстав класифікації доказів. Однак практично всі автори визнають 

поділ доказів на обвинувальні і виправдувальні, первинні та похід-

ні, прямі та непрямі. Зауважено, що між особистими і речовими 

доказами є обʼєктивні відмінності. Класифікуючи докази, необхід-

но мати на увазі, що класифікаційні групи не ізольовані один від 

одного.  

Будь-який доказ може бути класифіковано за всіма чотирма 

підставами і бути одночасно, наприклад, особистим, первинним, 

прямим і обвинувальним або речовим, похідним, непрямим і ви-

правдувальним. З огляду на всі підстави класифікації, ми не повин-

ні допускати їх підміни. Зокрема, первинні докази не завжди є пря-

мими, а похідні – непрямими. 

Докази мають різні властивості і ознаки, які можуть бути під- 

ставою для їх класифікації на декілька груп. Докази поділяються: 

– залежно від відношення до предмета доказування (голов-

ного факту) – на прямі і непрямі. 

Прямими є докази, які безпосередньо вказують на наявність 

чи відсутність обставин, які підлягають доказуванню в криміналь-

ному провадженні (ст. 91 КПК). Непрямими є докази, за допомогою 
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яких установлюються проміжні (доказові) факти, із сукупності 

яких можна зробити висновок про наявність чи відсутність обста-

вин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; 

– залежно від відношення до підозри чи обвинувачення – на 

обвинувальні і виправдувальні. 

Обвинувальними є докази, які встановлюють подію криміна-

льного правопорушення і винність підозрюваного чи обвинуваче-

ного у його вчиненні, а також обставини, які обтяжують покарання. 

Виправдувальними є докази, які встановлюють відсутність 

події чи складу кримінального правопорушення, невинуватість 

особи у його вчиненні, а також обставини, які помʼякшують  

покарання; 

– залежно від відношення до джерела отримання відомос-

тей про факти – на первинні і похідні. 

Первинними є докази, які отримані із першоджерела (пока-

зання свідка-очевидця, оригінал документа тощо). Похідними 

є  докази, отримані з «інших рук» (показання з чужих слів, копія 

документа тощо); 

– залежно від механізму формування доказів – на особисті 

і  речові. 

Особисті – це докази, які формуються у свідомості людини 

(показання, висновок експерта) на основі сприйняття нею певних 

обставин вчиненого кримінального правопорушення. 

Речові – це матеріальні обʼєкти, повʼязані з вчиненим кримі-

нальним правопорушенням, що відповідають вимогам ст. 98 КПК. 

Така класифікація має не тільки теоретичне значення, а й 

прикладне (практичне), оскільки правильне визначення природи 

доказу дозволяє в подальшому правильно його оцінити та спряму-

вати свою діяльність на отримання нових доказів. 

У теорії кримінального процесу та доказовому праві під пер-

винними доказами розуміють відомості про факти, отримані з пер-

шоджерел (показання очевидця, потерпілого, підозрюваного, обви-

нуваченого; відомості, що містяться в оригіналі документів). А під 

похідними – докази, які отримано не з першоджерела, а «з інших 

рук» (копія оригіналу документа, показання особи, відомості, які 

вона отримала безпосередньо від очевидця, потерпілого чи опосе-

редковано зі слів підозрюваного, обвинуваченого). Тому первин-
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ними є докази, які отримано з першоджерела, тобто таких джерел, у 

яких факт набув безпосереднього відображення.  

Своєю чергою, похідними є докази, які не є результатом без-

посереднього відображення кримінального правопорушення, проте 

за змістом відображають властивості первинних джерел інформації 

про нього. Роль похідних доказів у кримінальному судочинстві 

обумовлюється насамперед їх суттєвим значенням для формування 

доказової бази кримінального провадження.  

Можливість безпосередньо чи опосередковано встановлюва-

ти обставини, що входять до предмета доказування, надає фактич-

ним даним значення прямого чи непрямого доказу. Непрямі докази, 

на відміну від прямих, дозволяють встановити проміжні факти, на 

підставі яких установлюються різні елементи головного факту. 

Головний факт – поняття збірне. Воно охоплює такі елемен-

ти предмета доказування, як подія кримінального правопорушення 

та вчинення його особою. Залежно від того, які обставини встанов-

лює той чи інший доказ, він може бути прямим в одному випадку 

і  непрямим – у іншому. 

Підставою для відмежовування первинних від похідних до-

казів є наявність проміжного носія доказової інформації одного 

і  того ж виду. Так, похідними доказами є копії документів, вигото-

влені на місці події, відбитки слідів та ін. 

Докази поділяються на обвинувальні та виправдувальні щодо 

того обвинувачення, яке становить предмет розслідування та розг-

ляду в певному кримінальному провадженні. Обвинувальними є 

докази, що обґрунтовують, підтверджують обвинувачення, тобто 

встановлюють наявність кримінального правопорушення (криміна-

льного проступку) і вчинення його підозрюваним чи обвинуваче-

ним, а також обставини, які обтяжують його відповідальність. 

До  виправдувальних доказів належать ті, що спростовують або 

помʼякшують обвинувачення, заперечують наявність події кримі-

нального правопорушення (кримінального проступку) та винува-

тість особи, а також установлюють обставини, що помʼякшують 

її  відповідальність. 

В основі поділу доказів на особисті і речові лежать особли-

вості інформаційних процесів під час утворення доказів (механізм 

їх утворення) та повʼязані з цим особливості їх збирання і викорис-
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тання в доказуванні. Загалом особисті докази – це інформація  

(повідомлення) від осіб, речові докази – матеріальні предмети 

і  документи.  

До особистих доказів, безперечно, слід віднести всі види  

передбачених КПК показань свідка, потерпілого, підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта і спеціаліста. Ця група доказів названа 

у  звʼязку зі своїм походженням – відомості, що цікавлять дізнання, 

слідство і суд – обставини, які надходять від осіб, що володіють 

такою інформацією. Але яким чином певні особи отримцють ці 

дані? Відповідаючи на це питання, вчені зробили висновок про 

наявність обʼєктивних відмінностей в характері інформації, особ-

ливості її утворення, а відповідно, збереження і передачі.  

В основі поділу доказів на первинні та похідні – відношення 

доказів до джерела відомостей або, як зауважують деякі автори, 

наявність або відсутність проміжного носія доказової інформації. 

Первинними є докази, отримані від (з) першоджерела відомостей 

про обставини кримінального правопорушення. Похідні ж докази – 

це докази, отримані від проміжного носія інформації. 

Оотж, розглянута класифікація дає можливість для всебічно-

го аналізу, зʼясування ролі та значення доказів; вибір оптимальних 

тактичних і методичних прийомів їх збирання, перевірки; допома-

гає зʼясувати їхню значущість для доведення тих або інших обста-

вин, що входять у предмет доказування; дає змогу враховувати 

особливості кожного виду доказів у разі їх оцінки та обґрунтування 

процесуальних рішень.  

 

 
5.3. Елементи доказування: 

збирання, перевірка, оцінка доказів 
 

Доказування в кримінальному процесі є різновидом пізнання 

обʼєктивної реальності. Слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя 

та суд за допомогою засобів і в порядку, передбаченому законом, 

пізнають обставини такого явища, як кримінальне правопорушен-

ня. Пізнати обставини кримінального правопорушення зазначені 

службові особи можуть лише опосередкованим шляхом, тобто 
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шляхом збирання, перевірки й оцінювання доказів. Якщо хтось 

із  службових осіб або адвокат безпосередньо сприймали (спо- 

стерігали) факт вчинення кримінального правопорушення, то  

вони не можуть бути субʼєктами доказування, оскільки повинні 

виступати як свідки у кримінальному провадженні. Пізнання 

в  кримінальному процесі може бути як безпосереднім, так і опосе-

редкованим.  

Обидві його форми використовуються у кримінальному про-

цесуальному доказуванні та є взаємоповʼязаними, хоча більший 

акцент робиться на опосередковане пізнання тих явищ і подій, які 

відбулися в минулому. Безпосереднє пізнання має здійснюватися 

у  формах, передбачених законом слідчих (розшукових) і судових 

дій та відображатися в протоколах цих дій, інакше воно буде  

непроцесуальним пізнанням і не матиме юридичного значення.  

Кримінальне процесуальне доказування – це діяльність 

субʼєктів кримінального провадження зі збирання (формування), 

перевірки та оцінки доказів, а також із формулювання на підставі 

цього певної тези (обвинувальної чи виправдувальної) та наведення 

аргументів для її обґрунтування. Збирання (формування) доказів – 

це виконання субʼєктами доказування в межах їх повноважень про-

цесуальних дій, спрямованих на виявлення, витребування, отри-

мання та закріплення доказів в установленому законом порядку.  

Як зрозуміло з визначення, збирання (формування) доказів – 

це практична діяльність субʼєктів доказування. Відповідно до ч. 1 

ст. 93 КПК. збирання доказів здійснюється сторонами криміналь-

ного провадження, потерпілим або представником юридичної осо-

би, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбачено-

му КПК.  

Із змісту цієї норми зрозуміло, що для кожної сторони закон 

установлює властиві їй способи збирання доказів. Так, згідно з ч. 2 

ст. 93 КПК, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів 

шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, витребування та отримання від органів держав-

ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, ві-

домостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок 

і проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.  
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Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК сторона захисту, потерпілий 

або представник юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження, збирає докази шляхом витребування й отримання від орга-

нів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпри-

ємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та 

актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) 

дій,  негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних 

дій, а також шляхом учинення інших дій, здатних забезпечити на-

дання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною 

захисту, потерпілим або представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) 

дій здійснюється шляхом подання слідчому, дізнавачу, прокурору 

відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбачено-

му ст. 220 КПК.  

Постанова слідчого чи прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій або неглас-

них слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді. 

Відповідно до ст. 223 КПК, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямо-

ваними на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отри-

маних доказів у конкретному кримінальному провадженні. Докази 

можуть бути одержані також на території іноземної держави  

в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час  

кримінального провадження (ч. 4 ст. 93 КПК). Основним способом 

збирання доказів стороною обвинувачення є проведення слід-

чих  (розшукових) дій та такого їх різновиду, як негласні слідчі 

(розшукові) дії.  

Це повʼязано, насамперед, з тим, що правом їх проведення 

наділено тільки слідчого, дізнавача відповідні оперативні підрозді-

ли за письмовим дорученням слідчого, дізнавача чи прокурора, 

а  також з тим, що слідчі (розшукові) дії спрямовано безпосередньо 

на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих до-

казів у конкретному кримінальному провадженні. 

Сторона захисту, а також потерпілий під час збирання дока-

зів не мають права проводити слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі 

(розшукові) дії та інші процесуальні дії, оскільки це є виключною 

компетенцією слідчого, дізнавача та прокурора, проте закон надає 

їм право ініціювати проведення вказаних дій шляхом подання слід-
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чому, дізнавачу чи прокурору відповідних клопотань, які повинні 

бути розглянуті в строк не більше трьох днів з моменту подання.  

Такий елемент, як перевірка доказів, згадується в ч. 2 ст. 91 

КПК, але закон не розкриває змісту цього поняття, на відміну від 

збирання (формування) й оцінки доказів. Перевірка доказів стано-

вить єдність практичної та розумової діяльності субʼєктів доказу-

вання. Вона передбачає широке застосування таких логічних при-

йомів, як аналіз і синтез установлених у кримінальному прова-

дженні фактів та їх зіставлення. Жоден доказ не може бути покла-

дений у підґрунтя висновків у кримінальному провадженні без 

перевірки.  

Перевірка доказів здійснюється шляхом:  

‒ зʼясування змісту кожного доказу;  

‒ зіставлення його з обстановкою та іншими обставинами 

кримінального правопорушення;  

‒ зіставлення та порівняння його з іншими доказами, які 

є  в  кримінальному провадженні;  

‒ проведення додаткових, повторних і нових слідчих (роз-

шукових) та/або негласних слідчих (розшукових) дій.  

Оцінка доказів – це розумова (логічна) діяльність субʼєктів 

доказування, спрямована на визначення належності, допустимості 

й достовірності кожного доказу та достатності їх сукупності для 

встановлення обставин, котрі мають значення для правильного 

вирішення кримінального провадження.  

Загальні правила оцінки доказів передбачено в ст. 94 КПК:  

‒ слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд оцінюють 

докази за своїм внутрішнім переконанням;  

‒ докази оцінюються в їх сукупності на підставі всебічного, 

повного й неупередженого дослідження всіх обставин криміналь-

ного провадження;  

‒ службові особи, зазначені в ч. 1 ст. 94 КПК України, оці-

нюють докази, керуючись законом;  

‒ кожний доказ оцінюють з точки зору належності, допус-

тимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору 

достатності та взаємозвʼязку для прийняття відповідного проце- 

суального рішення;  

‒ жоден доказ не має наперед установленої сили (ч. 2 ст. 94 

КПК). 
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5.4.  Обставини, що підлягають доказуванню 
під час провадження дізнання 

 
Головною метою доказування у кримінальному провадженні 

є отримання знань, максимально наближених до обʼєктивної реаль-

ності, досягнення чого стає можливим, лише коли повно та досто-

вірно будуть установлені всі обставини вчиненого кримінального 

правопорушення, особа, котра його вчинила, та інші обставини, що 

мають значення для правильного вирішення кримінального прова-

дження. Звичайно, кожне кримінальне правопорушення само собою 

є унікальним та має свої особливості. Попри те, існує певна сукуп-

ність обставин, установлювати які необхідно у кожному кримі- 

нальному провадженні, без виявлення котрих неможливо встанови-

ти особу, яка його вчинила, й прийняти законне, обґрунтоване, 

вмотивоване рішення.  

Саме таку сукупність обставин, що підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні, у теорії кримінального процесу 

прийнято йменувати предметом доказування. Предметом доказу-

вання у кримінальному провадженні є система обставин, установ-

лення котрих є необхідним для правильного вирішення кримі- 

нального провадження й виконання завдань кримінального судо-

чинства та які у звʼязку з цим підлягають установленню за допомо-

гою доказів.  

Предмет доказування – це коло закріплених у законі обста-

вин, що повинні бути встановлені чи спростовані під час доказу-

вання у кожному кримінальному провадженні. Згідно із ч. 1 ст. 91 

КПК, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:  

‒ подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб 

та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);  

‒ винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінально-

го правопорушення;  

‒ вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопору-

шенням, а також розмір процесуальних витрат;  

‒ обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинува-

ченого, обтяжують чи помʼякшують покарання, які виключають 
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кримінальну відповідальність або є підставою закриття криміналь-

ного провадження;  

‒ обставини, що є підставою для звільнення від криміналь-

ної відповідальності або покарання;  

‒ обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше 

майно, які підлягають спеціальній конфіскації, були одержані  

внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є до- 

ходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) 

для схиляння особи до вчинення кримінального правопору- 

шення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримі- 

нального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або 

є  предметом кримінального правопорушення, зокрема повʼязаного 

з їх незаконним обігом, чи підшукані, виготовлені, пристосовані 

чи  використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення;  

‒ обставини, що є підставою для застосування до юридич-

них осіб заходів кримінально-правового характеру.  

Значення предмета доказування полягає в тому, що він:  

‒ визначає вектор діяльності осіб, які здійснюють доказу-

вання, тобто забезпечує спрямування їх процесуальної діяльності 

на встановлення саме тих обставин, які підлягають доказуванню;  

‒ сприяє повному, всебічному та неупередженому дослі-

дженню всіх обставин кримінального провадження;  

‒ визначає межі доказування, оскільки всебічне та повне 

встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримі-

нальному провадженні, свідчить про досягнення мети доказування 

та можливість складання підсумкового процесуального акта.  

Під час досудового розслідування та судового розгляду кри-

мінальних правопорушень, учинених неповнолітніми, крім обста-

вин, передбачених ст. 91 КПК, також зʼясовуються:  

‒ повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього:  

його вік (число, місяць, рік народження), стан здоровʼя та рівень 

розвитку, інші соціально-психологічні характеристики особи, які 

необхідно враховувати за індивідуалізації відповідальності чи об-

рання заходу виховного характеру;  

‒ ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;  

‒ умови життя та виховання неповнолітнього;  
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‒ наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 

кримінального правопорушення. 

Обставини загального предмета доказування можуть конкре-

тизуватися також у кримінальних провадженнях, що здійснюються 

на підставі угод (ч. 1 ст. 474 КПК), стосовно окремої категорії 

осіб  (ст.ст. 480–182 КПК), за заявами приватного обвинувачення 

(ст.ст. 477, 478 КПК) тощо. У процесі доказування можуть устано-

влюватися проміжні або допоміжні факти, які використовуються 

для перевірки достовірності вже отриманих доказів (наприклад, 

щодо можливості свідка, потерпілого особисто сприймати певні дії, 

долати перешкоди чи відстань за певний час, діяти відповідним 

чином у певних погодних умовах тощо). Встановлення цих фактів є 

обовʼязковим, оскільки інакше досягнути кінцевої мети доказуван-

ня – прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень – 

неможливо. 

Загалом предмет доказування – це передбачена законом су-

купність обставин, які підлягають обовʼязковому доказуванню сто-

роною обвинувачення і виступають предметом спростування для 

сторони захисту під час кримінального провадження. 

Зрозуміло, що з перелічених обставин насамперед має бути 

встановлена подія правопорушення або підтверджена її відсутність 

(для чого, згідно з презумпцією невинуватості, достатньо навіть 

підтвердити наявність сумнівів щодо позиції обвинувачення).  

Подію кримінального правопорушення становлять переважно об-

ставини, які охоплюються ознаками обʼєктивної сторони складу 

кримінального правопорушення, передбаченого статтею КК Украї-

ни. Тобто у доказуванні події кримінального правопорушення  

необхідно довести всі його ознаки: що це діяння є суспільно  

небезпечним (не може розглядатися як малозначне); наявність 

ознак конкретного складу правопорушення (тобто треба встанови-

ти, чи мали місце:  

‒ саме суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність); 

‒ його суспільно небезпечні наслідки;  

‒ причинний звʼязок між діянням і наслідками, що настали;  

‒ причетність особи до вчиненого діяння).  

У деяких випадках за встановлення події правопорушення 

кваліфікуючого значення можуть набувати й інші ознаки (вчинення 
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його організованою групою, за попередньою змовою групою осіб 

чи повторно). Аналогічно підлягають доказуванню і обставини 

незакінченого кримінального правопорушення (готування, замах, 

ступінь здійснення суспільно небезпечного наміру, причини, з яких 

він не був доведений до кінця). 

Час, місце, спосіб та інші обставини вчинення правопору-

шення встановлюються незалежно від того, чи зазначені вони як 

ознаки складу правопорушення у кримінальному законі. Адже, 

згідно з ч. 2 ст. 4 КК злочинність і караність, а також інші кримі- 

нально-правові наслідки діяння визначаються законом про кри- 

мінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. 

Обовʼязково на це потрібно звертати увагу у вирішенні питання 

про зворотну дію законодавства про кримінальну відповідальність 

у часі та про застосування строків давності. 

Обовʼязковим елементом предмета доказування є встанов-

лення способу вчинення правопорушення, сукупності дій правопо-

рушника, послідовність яких спричиняє до протиправного резуль-

тату. Особливо уважно необхідно розглядати випадки, коли це 

впливає на кваліфікацію. 

Спосіб вчинення кримінального правопорушення також  

може мати важливе значення для індивідуалізації покарання у ме-

жах санкції статті закону, адже є обставиною, що обтяжує покаран-

ня (п.п. 10, 12 ч. 1 ст. 67 КК). Якщо ж правопорушення вчинено 

шляхом бездіяльності, необхідно довести зміст і підставу 

обовʼязку, покладеного на підозрюваного. 

Установлення місця вчинення правопорушення має значення 

з точки зору дії кримінального закону у просторі або може розгля-

датися як ознака обʼєктивної сторони правопорушення (ст. 151, ч. 1 

ст. 158-1, ч. 3 ст. 185, ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 273 КК України). 

З  точки зору порядку провадження у справі місце вчинення  

правопорушення має значення для визначення підслідності та  

підсудності. 

Довести винуватість означає зібрати докази, на підставі яких 

може бути зроблено категоричний висновок про те, що протиправні 

дії вчинено конкретною особою – субʼєктом кримінального право-

порушення. Тобто необхідно зʼясувати, чи наявні щодо особи  

ознаки субʼєкта правопорушення (чи досягла віку кримінальної 
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відповідальності (ч. 1 ст. 18, ст. 22 КК України); чи є осудною, об-

межено осудною (ст.ст. 19, 20 КК України); чи має ознаки спе 

ціального субʼєкта (ч. ч. 2, 3 ст. 18, ч. ч. 2, 3 ст. 401 КК України). 

Аналогічним чином доказуванню підлягає субʼєктивна сторона 

складу кримінального правопорушення. Поряд із доказуванням 

вини підлягає встановленню мотив і мета вчиненого кримінального 

правопорушення. Особливо це важливо для правопорушень, вчи-

нених у співучасті (ст. 29 КК України). Окрім цього, у диспозиціях 

багатьох статей мотив і мета зазначені як обовʼязкові ознаки осно-

вного та кваліфікованого складу кримінального правопорушення 

й  підлягають обовʼязковому доказуванню. 

Відсутність події кримінального правопорушення, відсут-

ність у діянні особи складу кримінального правопорушення, вста-

новлені під час досудового розслідування, передбачають закриття 

кримінального провадження та реабілітацію підозрюваного. Якщо 

ці обставини буде встановлено під час судового розгляду, прокурор 

повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення, 

інакше суд зобовʼязаний буде ухвалити виправдувальний вирок 

(п.п. 1, 2 ч. 1, ч. 6 ст. 284, ч. 1 ст. 340, ч. 1 ст. 373 КПК).  

Окрім цього, за встановлення підстав, передбачених п.п. 4–7 

ч. 1 ст. 284 КПК, а також у випадку, коли після проведеного досу-

дового розслідування не встановлені достатні докази для доведення 

винуватості особи в суді і вичерпано всі можливості їх отримати 

(п.  3 ч. 1 ст. 284 КПК), – провадження підлягає закриттю. У кож-

ному провадженні також підлягає доказуванню вид і розмір шкоди, 

спричиненої правопорушенням, незалежно від того, чи впливає 

вона на кваліфікацію, а також розмір процесуальних витрат – 

з  метою відшкодування завданих правопорушенням збитків та 

усунення суспільно небезпечних наслідків. 

У будь-якому провадженні за наявності ознак підлягають 

установленню обставини, що: а) виключають злочинність діяння 

(кримінальну відповідальність) відповідно до ст.ст. 36–43 КК  

України; б) є підставою для прийняття судом рішення про звіль-

нення підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповіда-

льності на підставі ч. 2 ст. 44 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284 

КПК  України, ст.ст. 45–49, п. 1 ст. 91 КК України; в) на підставі 

яких особу може бути звільнено судом від покарання відповідно до 



116 

ч.ч. 4, 5 ст. 74, ч. 2 ст. 86, ч. 1 ст. 105 КК України. Предмет доказу-

вання охоплює й обставини, які характеризують особу винного, 

а  також помʼякшуючі та обтяжуючі покарання обставини 

(ст.ст.  66, 67 КК України), що мають бути враховані судом у приз-

наченні покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України). 

Усі юридично значущі ознаки діяння, окреслені в криміналь-

ному законі, є орієнтиром для визначення предмета доказування у 

конкретному кримінальному провадженні та конкретизують кінце-

ву мету доказування. 

Невиправдане розширення меж доказування тягне за со-

бою  значні втрати, повʼязані з проведенням певних процесуальних 

дій за участю учасників процесу, витрату часу, ускладнює процес 

перевірки обґрунтованості рішень слідчого, суду, затягуються 

строки розслідування та судового розгляду кримінального прова-

дження. 

Одночасно правильне визначення меж доказування має вели-

ке практичне значення. Насамперед це сприяє забезпеченню зби-

рання і дослідження доказів в обсязі, який є необхідним для фор-

мування достовірних висновків щодо компонентів предмета дока-

зування. Крім цього, сприяє застосуванню найбільш ефективних 

і  водночас економічних засобів збирання й використання доказо-

вого матеріалу. Правильне визначення меж доказування – необхід-

на умова забезпечення достатньої глибини пізнання відповідних 

обставин, а також необхідної надійності й переконливості резуль-

татів такого дослідження.  

Зокрема, під час звуження меж доказування деякі елементи 

предмета доказування будуть недостатньо досліджені через прога-

лини в доказовому матеріалі або їх неможливо буде визнати вста-

новленими в результаті недостатньої вичерпності їх дослідження. 

Це поставить під сумнів надійність процесуальних висновків 

і  впливатиме на забезпечення прав і законних інтересів учасни-

ків  кримінального провадження. Наслідком необґрунтованого  

розширення меж доказування є: невиправдане нагромадження до-

казової інформації; збирання фактичних даних, що не стосуються 

конкретного провадження; зайве залучення додаткових процесуа-

льних сил і засобів; порушення розумних строків кримінального 

провадження. 
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Отже, межі доказування в кримінальному провадженні – 

це така сукупність доказів, зібрання і дослідження яких забезпечує 

необхідну для прийняття обґрунтованого рішення повноту встано-

влення обставин предмета доказування у кримінальному прова-

дженні. 

 

 
5.5. Показання субʼєктів 

кримінального провадження. 
Особливості їх перевірки та оцінки 

 
Одним із таких джерел доказів у кримінальному судочинстві 

виступають показання. Вони є найпоширенішим джерелом доказів 

у кримінальних провадженнях. Ч. 1 ст. 95 Кримінального процесу-

ального кодексу містить легальне визначення поняття показань та 

розкривається як відомості, які надаються в усній або письмовій 

формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, по-

терпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному 

провадженні, що мають значення для цього кримінального прова-

дження. 

Частина 2 ст. 95 КПК передбачає, що підозрюваний, обвину-

вачений, потерпілий мають право давати показання під час досудо-

вого розслідування та судового розгляду. А ч. 3 ст. 95 КПК зо-

бовʼязує свідка, експерта давати показання слідчому, прокурору, 

слідчому судді та суду в установленому цим Кодексом порядку. 

Так, показання можна поділити на види залежно від процесуальної 

ролі учасника кримінального провадження.  

Окрім того, поняття показань міститься у ст. 384 КК України 

в контексті настання кримінальної відповідальності за завідомо 

неправдиве показання свідка чи потерпілого. Так, показання, з 

огляду на ст. 384 КК України, розуміються як відомості про факти, 

які підлягають установленню у кримінальній справі і мають важли-

ве значення для правильного вирішення справи. Визначаючи пока-

зання учасників кримінального провадження, варто розуміти, що 

загальноприйнятим визначенням у науці кримінального процесу 

вважається усним повідомленням учасників процесу. 



118 

Показання умовно можна розділити за кількома критеріями:  

‒ залежно від того, ким із учасників кримінального прова-

дження вони надані (підозрюваним, обвинуваченим, свідком, поте-

рпілим, експертом тощо);  

‒ за послідовністю (первісні та наступні показання);  

‒ залежно від їх опосередкованості (надані безпосередньо у 

судовому засіданні, показання з чужих слів, показання, отримані 

згідно зі ст. 225 КПК України);  

‒ залежно від віку особи, котра їх надала (показання мало-

літньої, неповнолітньої та повнолітньої особи тощо). 

Так, через обʼєктивні та субʼєктивні чинники показання мо-

жуть надаватись як в усній, так в інших формах спілкування (пись-

мовій, вербальній, конклюдентній та ін.).  

Судом можуть визнаватися показання як докази за умови:  

‒ їх належності;  

‒ допустимості;  

‒ відкриття їх протилежній стороні відповідно до ст. 290 

КПК України;  

‒ їх надання безпосередньо в суді або згідно зі ст.ст. 225, 

232 КПК України за наявності для того підстав;  

‒ якщо не відбулася дискредитація репутації того, 

хто  є  джерелом цих показань, згідно зі ст.ст. 88, 352–354 

КПК  України.  

Показання підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого по-

винні підлягати ретельній перевірці й оцінці в сукупності з усіма 

обставинами, встановленими у справі. Обвинувачення не може 

бути обґрунтовано суперечливими показаннями потерпілого, не 

підтвердженими іншими доказами, а також показаннями, що за 

обставин справи могли бути наслідком помилкового сприйняття 

потерпілим подій і фактів, зокрема, якщо він перебував у стані 

спʼяніння, за підозрами потерпілого, що виникли у нього через 

неприязні стосунки з обвинуваченим. Такі докази будуть визнава-

тися недопустимими. 

Ознаками показань як процесуального джерела доказів, зва-

жаючи на їх законодавчу дефініцію, є:  

‒ показання – це відомості, які надаються під час допиту 

(в  усній або письмовій формі);  
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‒ показання можуть бути надані підозрюваним, обвинува-

ченим, свідком, потерпілим, експертом (ознака, що стосується 

субʼєкта їх надання);  

‒ звʼязок відомостей, які становлять зміст показань, з об-

ставинами, що мають значення для кримінального провадження 

(ознака, що стосується змісту показань).  

Показання свідка – це відомості, які надаються в усній або 

письмовій формі під час допиту свідком щодо відомих їм обставин 

у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кри-

мінального провадження (ч. 1 ст. 95 КПК).  

Ураховуючи положення ст. 91 КПК, предметом показань 

свідка може бути:  

– обставини події кримінального правопорушення (час, місце 

готування, учинення, приховування слідів, спосіб, знаряддя, засоби, 

співучасники та роль кожного, інші обставини учинення криміна-

льного правопорушення); 

– винуватість особи у вчиненні кримінального правопору-

шення, форма вини, мотив і мета учинення кримінального право-

порушення; 

– вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушен-

ням, а  також розмір процесуальних витрат; 

– обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу обвинува-

ченого, обтяжують або пом’якшують покарання, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою закриття криміналь-

ного провадження; 

– обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. 

Обов’язок свідка давати показання слідчому, дізнавачу, про-

курору, слідчому судді та суду в установленому порядку повторно 

визначено у ч. 3 ст. 95 КПК.  

За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання 

показань свідок несе кримінальну відповідальність (ч. 1 ст. 67 

КПК).  

За злісне ухилення від явки до слідчого дізнавача, прокурора, 

слідчого судді або суду свідок несе відповідальність, встановлену 

законом. 
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Показання свідка можна класифікувати на такі види:  

за формою: 

– показання, надані в усній формі (ч. 1 ст. 95 КПК); 

– показання, надані у письмовій формі (ч. 1 ст. 95 КПК); 

за характером висловлювання: 

– показання щодо фактів, які свідок сприймав особисто (ч. 5 

ст. 95 КПК); 

– показання щодо фактів, які ґрунтуються на поясненні іншої 

особи (показання з чужих слів) (ст. 97 КПК); 

за способом надання показань: 

– показання, надані безпосередньо слідчому, прокурору, суду 

(ст. 224 КПК); 

– показання, надані дистанційно (у режимі відеоконференції) 

(ст. 232 КПК); 

за стадією кримінального провадження:  

– показання, надані під час досудового розслідування 

(ст.ст. 224, 232 КПК); 

– показання, надані під час досудового розслідування в судо-

вому засіданні (ст. 225 КПК); 

– показання, надані під час судового провадження (ст.ст. 352, 

354  КПК). 

КПК визначив суб’єктів, які не можуть бути допитані як сві-

дки та коло питань з приводу, яких не можуть бути отримані відпо-

відні показання. У ч. 2 ст. 65 КПК передбачено вичерпний перелік 

таких осіб. 

З огляду на загальні положення встановлення допустимості 

доказів, можна стверджувати, що показання свідка є допустимими, 

якщо вони одержані: встановленими законом суб’єктами; від осіб, 

які згідно з кримінальним процесуальним законом можуть бути 

допитані як свідки; під  час установлених законом слідчих дій, про-

ведених та процесуально оформлених відповідно до встановленого 

законом порядку.  

Отримуючи показання свідка, важливо враховувати ймовір-

ність їх помилковості. Класифікувати добросовісні помилки в пока-

заннях свідків можна за такими критеріями:  

– залежно від стадії формування показань (помилки сприй-

няття, запам’ятовування, відтворення);  
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– залежно від обсягу перекручення інформації (повне перек-

ручення, часткове перекручення);  

– залежно від джерела походження (помилки, що стали нас-

лідком дії об’єктивних чинників; помилки, як результат дії таких 

суб’єктивних чинників; помилки змішаного характеру);  

– залежно від змісту помилок (помилковий поділ цілісного 

об’єкта, події або дії на непов’язані між собою частини; помилкове 

об’єднання різних, самостійних, не пов’язаних між собою об’єктів, 

явищ і  фактів у єдине ціле, чим ці факти в дійсності не були; по-

милкове присвоєння описуваним подіям, діям або предметам нев-

ластивих їм ознак, рис, особливостей; помилкове усунення відпові-

дних ознак, властивостей, деталей, виявів подій, дій або предметів 

під час їх описування; помилкова заміна реальних об’єктів, ознак, 

властивостей або дій іншими, зміщення їх  у часі або переміщення 

в просторі; помилкове перекручення форми, структури, послі- 

довності реальної події, явища або дії; помилкові ототожнення 

й  висновки щодо подібності різних об’єктів, предметів та осіб, 

і,  навпаки, розрізнення того самого або однорідних об’єктів; по- 

милкове повідомлення й розуміння сказаного у процесі спілкуван-

ня зі слідчим. 

У ст. 96 КПК передбачено низку положень, які регламен- 

тують діяльність щодо з’ясування достовірності показань свідка. 

Зокрема, йдеться про: 

– право сторін кримінального провадження ставити свідку 

запитання щодо можливості свідком сприймати факти, про які він 

дає показання, а також щодо інших обставин, які можуть мати зна-

чення для оцінки достовірності показань свідка; 

– право сторін кримінального провадження для доведення 

недостовірності показань свідка надавати показання, документи, 

які підтверджують його репутацію, зокрема, щодо його засудження 

за завідомо неправдиві показання, обман, шахрайство або інші ді-

яння, що підтверджують нечесність свідка; 

– право допиту свідка щодо попередніх показань, які не уз-

годжуються із його поточними показаннями; 

– обов’язок свідка відповідати на запитання, спрямовані на 

з’ясування достовірності його показань. 

Особливої уваги заслуговує питання показання з чужих 

слів. Таке джерело доказів існує у багатьох державах, а найбільшу 
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концептуалізацію (розробку на науково-теоретичному та практич-

ному рівні)  отримало у системі права США та Англії. Загалом тут 

існує заборона свідчити з чужих слів, проте передбачено численні 

винятки, що дають змогу активно використовувати такий спосіб 

збирання доказів у кримінальному процесі. 

Ч. 5 ст. 95 КПК передбачає норму, за якою особа дає пока-

зання лише щодо фактів, які вона сприймала особисто, за винятком 

випадків, передбачених КПК. З огляду на це, важливою є процесу-

альна регламентація визначення допустимим доказом показання з 

чужих слів (ст. 97 КПК), відповідно до якої показаннями з чужих 

слів визначено висловлювання, здійснене в усній, письмовій або 

іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні 

іншої особи. Вагоме значення у цьому питанні має суд. По-перше, 

суд має право визнати допустимим доказом показання з  чужих слів 

незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні 

пояснення, у виняткових випадках, якщо такі показання є допусти-

мим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів. Під 

час ухвалення цього рішення суд зобов’язаний враховувати: 

– значення пояснень і показань, у разі їх правдивості, для 

з’ясування певної обставини і їх важливість для розуміння інших 

відомостей; 

– інші докази щодо питань, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 97 

КПК, які подавалися або можуть бути подані; 

– обставини надання первинних пояснень, які викликають 

довіру щодо їх достовірності; 

– переконливість відомостей щодо факту надання первинних 

пояснень; 

– складність спростування пояснень, показань з чужих слів 

для сторони, проти якої вони спрямовані; 

– співвідношення показань з чужих слів з інтересами особи, 

яка надала ці показання; 

– можливість допиту особи, яка надала первинні пояснення, 

або  причини неможливості такого допиту. 

Суд має право визнати неможливим допит особи, якщо вона: 

відсутня під час судового засідання внаслідок смерті або через тя-

жку фізичну або психічну хворобу; відмовляється давати показання 

в судовому засіданні, не підкоряючись вимозі суду дати показання; 
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не прибуває на виклик до суду, а її місцезнаходження не встанов-

лено шляхом проведення необхідних заходів розшуку; перебуває за 

кордоном та відмовляється давати показання (ч. 3 ст. 97 КПК). 

По-друге, суд може визнати доказами показання з чужих 

слів, якщо сторони погоджуються визнати їх доказами. 

По-третє, суд має право визнати допустимим доказом  

показання з  чужих слів, якщо підозрюваний, обвинувачений  

створив або сприяв створенню обставин, за яких особа не може 

бути допитана. 

Показання з чужих слів не може бути допустимим доказом 

факту або обставин, на доведення яких вони надані, якщо показан-

ня не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими 

згідно з правилами, відмінними від положень ч. 2 ст. 97 КПК. 

У будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим дока-

зом показання з чужих слів, якщо вони даються слідчим, діхнава-

чем, прокурором, співробітником оперативного підрозділу або 

іншою особою стосовно пояснень осіб, наданих слідчому, прокуро-

ру або співробітнику оперативного підрозділу під час здійснення 

ними кримінального провадження. 

Показання потерпілого – це відомості, повідомлені ним на 

допиті, що проведений під час досудового розслідування чи судо-

вого розгляду відповідно до вимог статей 224, 353 КПК. 

Давати показання – право, а не обовʼязок потерпілого. Якщо 

він погодився давати показання, то повинен говорити тільки прав-

ду. За дачу завідомо неправдивих показань потерпілий несе кримі-

нальну відповідальність за ст. 384 КК, про що попереджається пе-

ред допитом. Якщо потерпілий не зʼявився за викликом без поваж-

них причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 

нього може бути накладено грошове стягнення (ч. 1 ст. 139 КПК). 

За злісне ухилення від явки до суду, органів досудового розсліду-

вання він може бути притягнутий до відповідальності за ч. 1 ст. 

185
3
 або ст. 185

4
 КУпАП. 

Зміст показань потерпілого має певні особливості. Вони зде-

більшого повʼязані з обставинами протиправного посягання: часом; 

місцем; способом та іншими обставинами вчинення кримінального 

правопорушення; особою, що його вчинила; мотивами вчинення 

кримінального правопорушення тощо. Значним може бути і обсяг 
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відомостей про факти та обставини кримінального правопорушен-

ня, які відомі лише потерпілому і особі, що вчинила кримінальне 

правопорушення, зокрема коли протиправне посягання здійснюєть-

ся за відсутності очевидців, співучасників та інших осіб. 

Невідʼємною частиною показань потерпілого є його думки та 

припущення, повідомлені ним під час допиту. Вони повинні бути 

зафіксовані в протоколі допиту і підлягають обовʼязковій перевірці 

під час доказування. 

Будь-які показання потерпілого, перш ніж вони будуть вико-

ристані для прийняття процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні, підлягають перевірці й оцінці в сукупності з усіма 

обставинами, встановленими у кримінальному провадженні. Пере-

вірка здійснюється шляхом порівняння показань потерпілого з ін-

шими доказами, які є у кримінальному провадженні. Це дозволить 

впевнитись у частковому чи повному збігові показань потерпілого 

з іншими доказами. 

Оцінюючи показання потерпілого, потрібно враховувати, що 

він особисто заінтересований у результатах кримінального прова-

дження, що може впливати на обʼєктивність його показань. 

Зацікавленість потерпілого потрібно розглядати у двох  

аспектах: 

–  як стимул до активної участі потерпілого в розслідуванні 

кримінального правопорушення;  

–  як причину можливої необʼєктивності потерпілого.  

Тому показання потерпілого, з одного боку, потрібно ефек-

тивніше використовувати в кримінальному процесуальному дока-

зуванні, а з іншого – відомості, які одержані від нього, ретельно 

перевіряти й оцінювати з урахуванням можливої їх не-

обʼєктивності. 

Показання підозрюваного, обвинуваченого  

Відповідно до ч. 2 ст. 95 КПК, підозрюваний, обвинувачений 

мають право (а не зобовʼязані) давати показання під час досудового 

розслідування та судового розгляду. Вони не несуть відповідаль-

ність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих 

показань. 

Попри те, показання підозрюваного відрізняються від  

показань обвинуваченого за субʼєктом і значенням. Суд може  
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обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосе-

редньо сприймав під час судового засідання. 

Показання підозрюваного – це відомості, повідомлені ним 

на допиті, що проведений під час досудового розслідування відпо-

відно до вимог ст. 224 КПК. 

Предмет показань підозрюваного у КПК не визначено. Оче-

видно, він установлюється змістом документа, складанням якого 

вводять підозрюваного в процес. Змістом показань підозрюваного 

можуть бути дані про будь-які факти, повʼязані з кримінальним 

правопорушенням (яке, як передбачається, вчинив підозрюваний), 

а  також факти щодо виявлення його слідів. Показання підозрюва-

ного – доказ, який підлягає перевірці нарівні з іншими доказами 

у  кримінальному провадженні. Оцінюючи показання підозрювано-

го, слід мати на увазі, що він особисто заінтересований у результа-

тах провадження. 

Показання обвинуваченого – це відомості, повідомлені ним 

на допиті, що проведений під час судового провадження відповідно 

до вимог ст. 351 КПК. Оцінюючи показання обвинуваченого, слід 

мати на увазі, що він особисто заінтересований у результатах судо-

вого розгляду. Це може впливати на достовірність його показань. 

Різновидами показань підозрюваного, обвинуваченого є: 

‒ обмова – це такі показання підозрюваного, обвинува- 

ченого, в яких він викриває (правдиво чи неправдиво) інших осіб 

у  вчиненні інкримінованого йому або іншого кримінального пра-

вопорушення; 

‒ самообмова – це такі показання підозрюваного, обвину-

ваченого, в яких він зізнається у вчиненні кримінального правопо-

рушення, якого насправді не вчиняв, у більш тяжкому криміналь-

ному правопорушенні, ніж вчинив насправді, або ж бере лише на 

себе всю вину за вчинене кримінальне правопорушення, хоча на-

справді воно вчинене групою осіб; 

‒ алібі – це твердження підозрюваного, обвинуваченого про 

те, що він не міг бути виконавцем інкримінованого кримінального 

правопорушення, оскільки в момент його вчинення перебував 

в  іншому місці. 

Особливість показань підозрюваного, обвинуваченого як  

засобу доказування полягає в тому, що вони походять від особи, 
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безпосередньо заінтересованої в результатах кримінального прова-

дження. Предмет показань обвинуваченого визначається насампе-

ред змістом обвинувачення, зокрема процесуального документу – 

обвинувального акта, проте це можуть бути й будь-які інші обста-

вини, що входять до предмета доказування. Обвинувачений не зо-

бовʼязаний доводити свою невинуватість. Обовʼязок доведення 

вини особи у вчиненні кримінального правопорушення покладено 

на сторону обвинувачення.  

Важлива особливість показань підозрюваного полягає  

в тому, що вони мають подвійну правову природу: з одного боку, 

є  джерелом доказів у кримінальному провадженні, з іншого – засо-

бом захисту від підозри. У контексті гуманізації кримінального 

процесу, який відбувається сьогодні в Україні, набуває особливого 

значення розгляд показань підозрюваного як засобу захисту особи 

від предʼявленого йому обвинувачення. Так, постає запитання, чи 

зацікавлений сьогодні підозрюваний із правової точки зору в тому, 

щоб користуватися таким засобом захисту, як дача показань . Існує 

думка щодо того, чи справді дача неправдивих показань є способом 

захисту.  

Проти встановлення кримінальної відповідальності підозрю-

ваного за дачу завідомо неправдивих показань виступає Європей-

ський суд із прав людини в рішеннях проти України. Європейський 

суд із прав людини наголошує, що відмовитися від дачі показань чи 

давати неправдиві показання – це загальноєвропейська гарантія, 

гарантована ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та осново-

положних свобод. Відповідні положення зафіксовані в рішеннях 

проти України.  

У кримінальній процесуальній науці щодо цього питання іс-

нують різні погляди. Це пояснюється тим, що в кожному конкрет-

ному випадку, залежно він наявності чи відсутності захисника в 

провадженні, підозрюваний обирає певну тактику захисту. Він 

може відмовитись від дачі показань на якомусь етапі провадження, 

може змінювати свої показання, а також може давати неправдиві 

показання.  

У випадку, коли підозрюваний розуміє свою вину, але бажає 

повністю уникнути кримінальної відповідальності, сподіваючись 

на те, що його вина не буде доведена, він обирає таку позицію, 
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за  якої він може отримати бажаний результат. З одного боку, він не 

знає, якими саме доказами прокурор буде доводити його вину, та 

розуміє, що, коли почне давати неправдиві показання, його одразу 

буде викрито в дачі недостовірних показань, а його версія буде 

спростована. З іншого боку, відмовляючись давати показання у 

випадку, коли вина особи буде доведена, остання не зможе сподіва-

тися на помʼякшення покарання. Окрім того, відмовляючись давати 

показання, підозрюваний ставить під загрозу свої законні інтереси, 

оскільки свідомо позбавляє себе дієвого засобу їх захисту. 

Показання обвинуваченого слід розглядати як один із доказів 

поряд з іншими й без будь-яких переваг стосовно інших доказів. 

Визнання обвинуваченим винуватості у вчиненні кримінального 

правопорушення може бути покладено в основу обвинувачення 

лише під час підтвердження його винуватості сукупністю наявних 

у кримінальному провадженні доказів. Це правило законодавцем 

передбачено з метою недопущення самообмови з боку обвинуваче-

ного, який бажає захистити інших осіб від кримінального переслі-

дування, або під впливом інших обставин, які можуть змусити його 

визнати «провину» в інкримінованому кримінальному правопору-

шенні.  

Давати неправдиві показання або відмовитись від дачі пока-

зань, процесуальне право обвинуваченого, яке в науці криміналь-

ного процесу має назву «привілей обвинуваченого проти самовик-

риття» і є складовою права особи на свободу від самовикриття, 

викриття членів її сімʼї чи близьких родичів  

 

 
5.6. Висновок експерта 

 
Поняття висновку експерта. У кримінальному процесуа-

льному законодавстві висновок експерта визначено як докладний 

опис проведених експертом досліджень та зроблені за 

їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, 

поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею 

або  судом, що доручив проведення експертизи (ст. 101 КПК).  

Отже, по-перше, висновок експерта – це письмовий документ, який 
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має відповідати встановленим процесуальним вимогам до форми та 

змісту (ст. 101 КПК); по-друге, цей документ готує спеціальний 

уповноважений субʼєкт – судовий експерт, тобто особа, яка володіє 

науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має 

право, відповідно до Закону України «Про судову експертизу», на 

проведення експертизи і якій доручено провести дослідження 

обʼєктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчи-

нення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, 

які виникають під час кримінального провадження і стосуються 

сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК). 

Значення висновку експерта для провадження дізнання. 

Висновок експерта у кримінальному провадженні має науково-

пізнавальну та правозастосовну цінність.  

Науково-пізнавальна цінність. Висновок експерта може на-

дати дізнавачу такі фактичні відомості, які неможливо отримати в 

жодний інший спосіб. Такі дані часто недоступні для звичайного 

візуального спостереження. Під час експериментальних, порівня-

льних та інших досліджень експерт застосовує спеціальні вимірю-

вальні, освітлювальні, аналітичні та інші технічні засоби, лаборато-

рне обладнання, уніфіковані та науково обґрунтовані методики, 

спеціальне програмне забезпечення, інноваційні технології, що 

забезпечує достатню точність, якість і швидкість установлення 

фактів, що мають істотне значення для прийняття процесуаль-

них  рішень. Попри це, за українським законодавством висновок 

експерта не має жодної прерогативи серед інших джерел доказів, 

тому результати експертних досліджень слід критично оцінювати 

з  точки зору належності, допустимості та достовірності (ст.ст. 80–

89 КПК). 

Правозастосовна цінність. Висновок експерта має значення 

для правової кваліфікації діяння, визначення подальших перспек-

тив досудового розслідування. Наприклад, у кримінальному прова-

дженні, розпочатому за ч. 1 ст. 309 КК України (Незаконне вироб-

ництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пере-

силання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх анало-

гів без мети збуту), якщо у висновку експерта встановлено, що 

вилучена речовина рослинного походження у сухому подрібненому 

стані не є наркотичним засобом (канабісом), то можемо говорити 
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про відсутність складу кримінального проступку, а отже, є наявна 

підстава про закриття кримінального провадження (п. 1 ч. 2 ст. 301 

КПК). Якщо ж установлено, що речовина є наркотичною, а кіль-

кість її виявлено у великому розмірі, тоді маємо справу вже не з 

кримінальним проступком, а злочином, передбаченим ч. 2 ст. 309 

КК України, відтак слід направити кримінальне провадження для 

проведення досудового слідства (п. 4 ч. 2 ст. 301 КПК). У випадку, 

коли висновком психіатричної експертизи буде встановлено факт 

неосудності особи, дізнавач повинен звернутися до суду з клопо-

танням про застосування примусових заходів медичного характеру 

(п. 3 ч. 2 ст. 301 КПК). 

Варто памʼятати, що висновок експерта не є обовʼязковим 

для особи або органу, яка здійснює провадження, але незгода з 

висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних про-

цесуальних рішеннях (ч. 10 ст. 101 КПК). 

Зміст і форма висновку експерта. Висновок експерта  

готується на офіційному бланку експертної установи. Кожна  

сторінка внизу підписується судовим експертом. Крім того,  

документ засвідчується печаткою установи. Структура висновку 

експерта передбачає наявність трьох частин: вступної, дослідниць-

кої та завершальної (висновків). Розглянемо докладніше зміст 

цих  частин. 

Частина вступна. У цій частині міститься така інформація:  

− назва та контактні дані (адреса, телефон, електронна  

пошта) державної експертної установи, в якій працює судовий  

експерт, що виконує експертизу; 

− дата, місто, номер, присвоєний висновку; 

− інформація про те, до якого сектору (відділу) експертної 

установи і від якого органу надійшов супровідний лист із постано-

вою чи ухвалою суду про призначення судової експертизи; 

− інформація про кримінальне провадження (номер ЄРДР та 

дата внесення); 

− інформація про судового експерта, якому доручено про-

ведення експертизи (ідентифікаційні дані, посада, освіта, кваліфі-

кація за певною експертною спеціальністю, дані про відповідні 

свідоцтва, що підтверджують кваліфікацію, стаж роботи експертом, 

науковий ступінь, вчене звання за наявності); 
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− інформація про попередження експерта про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову 

без поважних причин від виконання покладених обовʼязків за 

ст.  384, 385 КК України із обовʼязковим підписом експерта; 

− інформація про обставини кримінального правопорушен-

ня, відомі з постанови (ухвали); 

− інформація про обʼєкти, які надано експертові для дослі-

дження, а також матеріали для ознайомлення;  

− перелік поставлених експертові запитань, які вказані іні-

ціатором експертизи у відповідній постанові (ухвалі); 

− в окремих випадках, якщо були раніше проведені експер-

тизи, додаються дані (висновки) попередніх експертиз; 

− в окремих випадках, якщо були заявлені експертом кло-

потання про надання нових матеріалів, про надання дозволу на 

пошкодження або знищення обʼєкта дослідження, про уточнення 

ініціатором дослідження змісту та обсягу питань, нової редакції 

питань тощо, вказуються дані, які надійшли у відповідь на таке 

заявлене клопотання експерта.  

Частина дослідницька. Ця частина висновку експерта розпо-

чинається із опису обʼєктів, які надійшли на дослідження. Опису 

підлягають дані щодо упакування, всіх бирок, написів, печаток. 

Важливою є вказівка про те, що цілісність упакування не поруше-

но. Зазвичай, при цьому даються посилання на фото з ілюстратив-

ної таблиці, яка є додатком до такого висновку. Упакування та 

обʼєкти фотографуються за правилами криміналістичної детальної 

зйомки у поєднанні з вимірювальним методом. Відтак експерт опи-

сує вміст упакування: кількість, вид обʼєктів, їх стан, розмір, вага, 

колір, запах, властивості та ознаки, матеріал тощо. Вказується, чи 

відповідає вміст упакування тим даним, які містяться у постанові 

про призначення експертизи. У випадку виявлення невідповідності 

судовий експерт складає акт невідповідності з обовʼязковим пові-

домленням ініціатора експертизи про необхідність усунути цей 

недолік.  

Далі послідовно описується хід дослідження (які проводили-

ся випробування, якими розчинами оброблялося, якою була вияв-

лена реакція, в який спосіб вона була зафіксована, як відбиралися 

проби та за допомогою якого спеціального обладнання матеріали та 
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речовини аналізувалися). У випадку виявлення таких даних, що 

мають значення, але щодо них не було поставлено питання, експерт 

може зазначити, що «відповідно до ч. 3 ст. 102 КПК, вважаю за 

необхідне додатково вказати…». У текстовій частині містяться 

посилання на фото з додатків (ілюстративної таблиці), а також не-

обхідні графіки, діаграми, формули та інші дані, які наочно презен-

тують хід і результати досліджень. Опис ходу досліджень потріб-

ний для того, щоб можна було переконатися у достовірності засто-

сованих методик, інтерпретації отриманих результатів, і на цій 

підставі обґрунтувати кінцеві висновки. 

Завершується дослідницька частина описом упакування 

обʼєктів, яке здійснює експерт для їх скерування із висновком ініці-

аторові, а також опис додатків до висновку експерта. 

Частина завершальна (висновки). Після слова «Висновки» 

експерт подає нумерованим списком за порядком чіткі, лаконічні 

відповіді на запитання, які були сформульовані ініціатором експер-

тизи. Варто звернути увагу, що у різних підрозділах єрізні усталені 

мовні формули опису таких результатів, які можуть відрізнятися за 

формулюванням, але завжди за змістом мають відповідати крите- 

ріям повноти та достовірності. Далі проставляється підпис експерта.  

Додатки до висновку експерта. Типовими додатками до ви-

сновків експерта є фотоілюстративні таблиці. Не існує чітких ви-

мог щодо кількості фотографій в одному додатку. Все залежить від 

конкретних обʼєктів дослідження (зокрема, їх кількості), складності 

проведених досліджень тощо. Кожна фотографія має мати поряд-

ковий номер і пояснювальний підпис. Внизу кожної сторінки ілюс-

тративної таблиці проставляється підпис судового експерта.  

Особливості оцінки висновку експерта залежно від його 

виду. Коли дізнавач отримує висновок експерта, він повинен рете-

льно ознайомитися з його вербальною частиною, ілюстраціями та 

безпосередньо відповідями на поставлені запитання, від яких зале-

жить використання цього джерела доказів для прийняття подаль-

ших процесуальних рішень. Такі відповіді можуть мати різні типи 

формулювань. З огляду на це, висновки експерта розрізняють зале-

жно від ступеня переконливості та змісту відповідей: 

–  категоричні висновки – відображають найвищий ступінь 

переконання експерта при дачі відповіді на запитання. У когнітив-
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ній (пізнавальній) діяльності не може бути досягнуто абсолютного 

ступеня впевненості, тому під час ДНК-досліджень, які проводять-

ся з використанням спеціального обладнання, що мінімізує 

субʼєктивний вплив на результати, відповіді враховують певний 

відсоток похибки (99,9%). Категоричні висновки бажані для досяг-

нення мети кримінального провадження, оскільки вони надають 

дізнавачу підстави підтвердити або спростувати певні версії, вста-

новити обставини, що мають істотне значення для кримінального 

провадження. Категоричні висновки, своєю чергою, поділяються 

на  два  підвиди:  

–  позитивні висновки, коли встановлено збіг ознак, тотож-

ність обʼєктів, що дозволяє говорити, що рукописний текст викона-

ний конкретною особою, або папілярний слід чи біологічний слід 

на недопалку цигарки залишеного конкретною особою. Для таких 

висновків типовими є такі формулювання: «генетичні ознаки, вияв-

лені на змивах з рукоятки ножа…, збігаються за генетичними озна-

ками зразка букального епітелію (слини) Особи 1», «надані на дос-

лідження частини… є частинами одного цілого…» тощо; 

–  негативні висновки, коли навпаки – не підтверджено збігу 

ознак, встановлено розбіжності, що виключає, наприклад, факт 

залишення певного сліду певною конкретною людиною або певним 

предметом; 

–  ймовірні висновки – відображають наявність обґрунтова-

них сумнівів у експерта щодо збігу або ж розбіжностей ознак та 

властивостей обʼєктів, що не дає змоги впевнено підтвердити чи 

спростувати певні факти. Скажімо за контамінації (забрудненні) 

біологічних слідів експерт може виявити змішані ознаки генотипу 

людини, що не дозволяє виділити окремі профілі ДНК, а тому не 

можна ані ствердно сказати, що сліди залишені певною особою, ані 

заперечити це. Часто ймовірні висновки трапляються у вирішенні 

ситуаційних завдань, наприклад, установлення факту отримання 

тілесних ушкоджень за певних обставин, наприклад, внаслідок 

падіння з висоти. Відповідь у формі «такі тілесні ушкодження  

могли утворитися внаслідок падіння…» водночас не виключає, що 

особі могли завдати ушкодження;  

–  неповні висновки – відображають відсутність змоги експе-

рта надати відповіді на всі чи окремі поставлені питання із 

обовʼязковою вказівкою на причину такої неповноти. Це може бути 
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повʼязано з відсутністю достатнього обсягу наданого на дослі-

дження обʼєкта (наприклад, мікрочастин матеріалів, речовин), його 

руйнуванням (як-от гниття, ураження пліснявою), відсутністю пев-

них вихідних даних для математичних обчислень, відсутністю мо-

жливості більш ретельно обстежити обʼєкт (наприклад, у визначен-

ні стану осудності при амбулаторній психіатричній експертизі мо-

же бути зʼясовано, що для дачі відповідей на запитання потрібне 

більш ретельне спостереження за особою в умовах стаціонарної 

судової психіатричної експертизи). Інколи експерти вказують на 

те,  що сформульовані в такий спосіб питання виходять за межі 

сфери їх знань, а тому для дачі вичерпних відповідей потрібне  

залучення додаткових фахівців та проведення комплексних дослі-

джень. У випадку наявності можливостей надати експерту необ- 

хідні додаткові матеріали, можливості для досліджень, уточнити  

вихідні дані для обчислень дізнавач може ініціювати прове- 

дення додаткової одноособової або колегіальної комплексної  

експертизи;  

–  суперечливі висновки – відображають розбіжності між дани-

ми, які вказуються у дослідницькій частині, і відповідями на постав- 

лені запитання, розбіжності між обʼєктами, що надійшли на дослі-

дження, перелічені у вступній частині, та кінцевими виснов- 

ками. Такі суперечності ставлять під сумнів коректність проведених 

досліджень, інтерпретації результатів, кваліфікації експерта, сум- 

лінності виконання досліджень, вимагають проведення повторної 

експертизи.  
 

 
5.7. Речові докази під час провадження дізнання. 

Процесуальний порядок зберігання  
речових доказів у кримінальному провадженні 

 
Як один із видів доказів, речові докази формуються та вико-

ристовуються майже у кожному кримінальному провадженні та, 

з  огляду на притаманні їм ознаки, виконують (у разі визнання 

їх  належними, допустимими і достовірними) практично беззапе- 

речну роль у встановленні наявності/відсутності фактів та обста-

вин, які мають значення для кримінального провадження.  



134 

Підставами для віднесення матеріального обʼєкта до речових 

доказів можуть слугувати: відображення на ньому ознак, що харак-

теризують особистість учасників події (які вказують на конкретну 

особу), знаряддя (зброю), що застосовувалась ними; відображення 

на ньому умов, в яких відбулася подія (обстановка місця події); 

наявність на ньому (в ньому) змін, повʼязаних із подією; належ-

ність певній особі, якщо цей факт має значення для справи; вико-

ристання учасниками події; є) виявлення в певному місці чи в пев-

ний час, якщо цей факт має значення для справи. 

Предмети, які можуть бути речовими доказами, найчастіше 

виявляються під час проведення слідчих (розшукових) і негласних 

слідчих (розшукових) дій. Правильно у процесуальному порядку 

оформлений предмет завжди стає речовим доказом.  

Зберігання речових доказів виступає важливою гарантією за-

безпечення публічних і приватних інтересів у кримінальному про-

вадженні. Так, з одного боку, воно спрямоване на забезпечення 

ефективності процесу доказування за рахунок можливості викорис-

тання речових доказів як під час проведення слідчих (розшукових) 

дій, так і прийняття процесуальних рішень у кримінальному прова-

дженні, а також забезпечення спеціальної конфіскації у випадках, 

коли речовими доказами виступають: гроші, цінності та інше май-

но, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як 

засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення 

та/або зберегли на собі його сліди; гроші, цінності та інше майно, 

які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до  

вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення або 

винагороди за його вчинення; гроші, цінності та інше майно, 

які  були предметом кримінального правопорушення або іншого 

суспільно небезпечного діяння; гроші, цінності та інше майно, які 

одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від нього,  

а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено; 

майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) 

засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (від- 

мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його повʼязаної 

особи. З  іншого боку, зберігання речових доказів спрямоване 
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на  забезпечення як майнових прав власника (законного володіль-

ця) на речі, визнані речовими доказами, так і права потерпілого, 

цивільного позивача на відшкодування (компенсацію) завданої 

йому шкоди. 

За загальним правилом, визначеним ч. 2 ст. 100 КПК, речо-

вий доказ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, 

зберігається у сторони кримінального провадження, якій він нада-

ний. Хоча речові докази можуть отримуватися обома сторонами 

кримінального провадження, порядок їх зберігання нормативно 

визначений лише для сторони обвинувачення.  Аналіз норм кримі-

нального процесуального законодавства дозволяє стверджувати, 

що зберіганням речових доказів стороною обвинувачення охоплю-

ється: їх зберігання разом з матеріалами кримінального прова-

дження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, дізна-

вача, який здійснює таке провадження (п. 7 Порядку зберігання 

речових доказів стороною обвинувачення); зберігання речових 

доказів, які за властивостями (габаритами, кількістю, вагою, 

обʼємом) не можуть зберігатися разом з матеріалами кримінального 

провадження, у спеціальному приміщенні органу, у складі якого 

функціонує підрозділ дізнання, що обладнане сейфами (металеви-

ми шафами), стелажами, оббитими металом дверима, решітками на 

вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією, а за відсут-

ності такого приміщення – у спеціальних сейфах (металевих ша-

фах) достатнього розміру (п. 7 Порядку зберігання речових доказів 

стороною обвинувачення); зберігання матеріальних носіїв секрет-

ної інформації, які виступають речовими доказами і не долучені до 

матеріалів досудового розслідування, у режимно-секретному під-

розділі органу, у складі якого функціонує підрозділ (ч. 6 ст. 517 

КПК і п. 7 Порядку зберігання речових доказів стороною обвину-

вачення); зберігання відповідними установами окремих видів речо-

вих доказів: наркотичних засобів, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, вогнепальної і холодної зброї, боєприпасів, вибухових та 

отруйних речовин, транспортних засобів, готівки, цінних паперів, 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та речей, що їх міс-

тять, предметів релігійного культу, речей і документів, які мають 

культурну цінність, обʼєктів біологічного походження тощо 

(пп.  17–26 Порядку зберігання речових доказів).  
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Зберігання речових доказів разом із матеріалами криміналь-

ного провадження закріплюється законодавцем і визначається вче-

ними як загальне правило, винятки з якого становлять їх зберігання 

у спеціальному приміщенні, спеціальному сейфі, режимно-

секретному підрозділі або відповідними установами.  

Передача речових доказів на зберігання до спеціального 

приміщення, спеціального сейфу, режимно-секретного підрозділу 

або відповідним установам (як виняток із загального правила про їх 

зберігання разом з матеріалами кримінального провадження) допу-

скається лише за певних умов. Так, необхідними умовами передачі 

речових доказів на зберігання до спеціального приміщення або 

спеціального сейфу органу, у складі якого функціонує підрозділ 

дізнання, є: віднесення матеріальних обʼєктів до речових доказів, 

які не передбачені п. 17–26 Порядку зберігання речових доказів 

стороною обвинувачення; неможливість зберігання таких речових 

доказів разом з матеріалами кримінального провадження внаслідок 

їх фізичних властивостей: габаритів, кількості, ваги, обʼєму (п. 7 

Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення). 

Необхідними умовами передачі речових доказів на зберігання до 

режимно-секретного підрозділу органу, у складі якого функціонує 

підрозділ дізнання, є: віднесення речових доказів до матеріальних 

носіїв секретної інформації; недолучення їх до матеріалів досудо-

вого розслідування (ч. 6 ст. 517 КПК України і п. 7 Порядку збері-

гання речових доказів стороною обвинувачення).  

Підсумовуючи викладене, потрібно відзначити, що речові 

докази, надані стороні обвинувачення добровільно або на підставі 

судового рішення, зберігаються нею протягом установленого кри-

мінальним процесуальним законом строку. За загальним правилом, 

вони підлягають зберіганню разом з матеріалами кримінального 

провадження, хоча у слідчій практиці внаслідок значного наванта-

ження слідчого його реалізація є ускладненою, у звʼязку з чим ра-

зом з матеріалами кримінального провадження зберігаються зазви-

чай документи, що виступають речовими доказами, і лише в окре-

мих випадках – негроміздкі речові докази. Винятками із загального 

правила щодо зберігання речових доказів разом з матеріалами кри-

мінального провадження є їх зберігання у спеціальному приміщен-

ні, спеціальному сейфі, режимно-секретному підрозділі або відпо-
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відними установами. Передача речових доказів на зберігання до 

спеціального приміщення, спеціального сейфу, режимно-

секретного підрозділу або відповідним установам допускається 

лише за певних умов, коло яких обумовлюється видом речових 

доказів та їх фізичними властивостями. 

 

 
5.8.  Документи як джерела доказів. 

Процесуальний порядок зберігання документів 
 

Частина 2 ст. 84 КПК визначає, що документи є процесуаль-

ними джерелами доказів, а у ст. 99 КПК конкретизовано, що доку-

ментом є спеціально створений з метою збереження інформації 

матеріальний обʼєкт, який містить зафіксовані за допомогою 

письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть 

бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлю-

ються під час кримінального провадження. 

До слова, у Законі України «Про інформацію» документ ви-

значається як матеріальний носій, що містить інформацію, основ-

ними функціями якого є її збереження та передавання у просторі та 

часі. 

За характером виникнення документи поділяються на:  

‒ офіційні (надходять від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, 

службових осіб);  

‒ особисті (надходять від фізичних осіб).  

За способом фіксації документи поділяються на:  

‒ письмові (рукописні та машинописні документи, виготов-

лені за допомогою оргтехніки);  

‒ графічні (схеми, графіки);  

‒ фотодокументи (фотокартки);  

‒ відеозапис (відеотеки); 

‒ аудіозапис (фонограми).  

За юридичною силою:  

‒ справжні; 

‒ підроблені (фальшиві). 
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До документів у кримінальному провадженні належать: 

‒ матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші 

носії інформації (зокрема електронні); 

‒ матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримі-

нального провадження заходів, передбачених чинними міжнарод-

ними договорами, згоду на обовʼязковість яких надано ВРУ; 

‒ складені у порядку КПК протоколи процесуальних дій та 

додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою 

технічних засобів зафіксовано процесуальні дії (у протоколі повин-

на бути зазначені інформація про індивідуалізуючі ознаки докуме-

нта, він можу бути сфотографований чи зафіксований на відео; 

‒ матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про проти-

правні діяння окремих осіб та груп осіб, відповідальність за які 

передбачено КК України, зібрані оперативними підрозділами з 

дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність»; 

‒ висновки ревізій та акти перевірок. 

Залучення документів як доказів у кримінальному прова-

дженні може здійснюватися у такий спосіб: 

‒ подання за власною ініціативою учасника провадження, а 

також будь-якими іншими юридичними чи фізичними особами. 

Такі документи зберігаються у сторони кримінального проваджен-

ня, якій він наданий. Остання зобовʼязана зберігати його у стані, 

придатному для використання у кримінальному провадженні; 

‒ витребування і отримання слідчим (дізнавачем) від орга-

нів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, службових і фізичних осіб; 

‒ вилучення під час обшуку (на підставі ухвали слідчого 

судді); 

‒ вилучені під час тимчасового доступу до речей і докумен-

тів (на підставі ухвали слідчого судді); 

‒ одержані на території іноземної держави в результаті 

здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

Загальні вимоги щодо документів у кримінальному про- 

вадженні: 

–  інформація, що зафіксована в документах, повинна мати 

значення для кримінального провадження; 
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–  документи повинні містити дані, носії яких відомі і мо-

жуть бути перевірені процесуальним шляхом; 

–  документи повинні містити необхідні реквізити, дату, міс-

це складання та реєстрації (відповідний бланк, печатку, штамп, 

необхідні підписи); 

–  повинні бути наявні дані про те, яким чином документ по-

трапив до матеріалів провадження (наявність супровідного листа, 

інформації у протоколі процесуальної дії); 

–  повинен бути дотриманий визначений у КПК України по-

рядок отримання документів та встановлення наявності чи відсут-

ності фактів і обставин, які мають значення для кримінального 

провадження і підлягають доказуванню. 

Оцінка дізнавачем документів як доказів проводиться за за-

гальними правилами. Насамперед варто перевірити, чи уповнова-

женим органом або особою видано документ, чи оформлений він 

належним чином (якщо це офіційний документ – чи є на ньому 

підписи, печатка та інші необхідні реквізити). Якщо є сумніви що-

до дійсності (справжності) документа, в необхідних випадках слід 

призначити судову експертизу. Якщо є сумніви у достовірності 

викладених у документі відомостей, можна допитати особу, яка 

його надала чи складала, скерувати запит у відповідну установу для 

отримання додаткових відомостей. Зміст документа обовʼязково 

зіставляється з іншими доказами, що є у провадженні. 

Документ разом з іншими матеріалами повинен зберігатися 

протягом усього часу здійснення кримінального провадження. За 

клопотанням володільця документа дізнавач може видати копію 

цього документа, а за необхідності – його оригінал, долучивши 

замість нього до кримінального провадження його завірену копію. 

Якщо документ буде знищений чи втрачений стороною криміналь-

ного провадження, вона відшкодовує володільцю витрати, 

повʼязані з втратою чи знищенням документа та виготовленням 

його дубліката. Документи, надані суду, зберігаються в суді, а пи-

тання щодо їх долі вирішується судом після ухвалення судового 

рішення (чч. 3, 4 і 5 ст. 100 КПК). 

Під час здійснення досудового розслідування у формі діз-

нання дізнавач зобовʼязаний вживати заходів для забезпечення 

належного зберігання документів. Для цього йому необхідно керу-



140 

ватися положеннями спільного Наказу від 27 серпня 2010 року 

№  51/401/649/471/23/145 та Постановою КМУ від 19 листопада 

2012 року № 1104. У цих нормативно-правових документах можна 

знайти положення щодо порядку зберігання документів, а саме: 

‒ речові докази у вигляді готівки у національній валюті 

України чи іноземній валюті передаються для зберігання уповно-

важеному банку, що обслуговує орган поліції, де функціонує слід-

чий підрозділ (орган дізнання); 

‒ речові докази у вигляді цінних паперів у документарній 

формі також передаються на зберігання уповноваженому банкові; 

‒ речові докази у вигляді документів, які мають культурну 

цінність, передаються для зберігання у Мінкультури або Укрдер-

жархіву відповідно до їх компетенції; 

‒ у ході дізнання дізнавач зобовʼязаний вилучати: докумен-

ти, обіг яких заборонений (якщо у власника немає дозволу на їх 

придбання і зберігання); документи, які засвідчують особу заареш-

тованих підозрюваних (паспорт громадянина України та для виїзду 

за кордон, військовий квиток, свідоцтво про народження); інші 

документи, що мають значення у кримінальному провадженні. Такі 

документи зберігаються в окремому опечатаному пакеті, який під-

шивається до матеріалів провадження і нумерується наступним 

її  аркушем); 

‒ особисті документи (крім паспорта), які не мають значен-

ня для провадження повертаються підозрюваним або за їх згодою 

родичам; 

‒ документи, листи та інші записи, приєднані до прова-

дження як речові докази, повинні зберігатися в конвертах. Між 

ними вкладаються чисті аркуші паперу. Конверти опечатуються, 

підшиваються і нумеруються наступними аркушами провадження. 

Якщо документів багато, то вони можуть вкладатися в окремий 

пакет, який також приєднується до матеріалів провадження. На 

конверті чи пакеті повинен бути зроблений напис з переліком 

вкладених у нього документів; 

‒ вилучені документи, креслення, фотознімки тощо, що  

містять дані секретного характеру, але не мають значення речових 

доказів, повертаються за належністю через режимно-секретні  

підрозділи; 
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‒ документи щодо одного кримінального провадження збе-

рігаються окремо від документів іншого кримінального прова-

дження. 

Для обліку речових доказів (зокрема документів) у підрозділі 

ведеться Книга обліку встановленої форми. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття доказів.  

2. Назвіть підстави визнання доказів недопустимими. 

3. Назвіть ознаки доказів. 

4. Здійсніть класифікацію доказів за їх процесуальними 

джерелами. 

5. Перелічіть елементи доказування. 

6. Які ви знаєте обставини, що підлягають доказуванню 

під час провадження дізнання? 

7. Назвіть види показань у кримінальному провадженні. 

8. В чому полягають особливості перевірки та оцінки  

показань? 

9. Яку цінність для провадження дізнання має висновок 

експерта? 

10. В якій структурній частині висновку експерта міс-

титься опис обʼєктів, які надійшли на дослідження? 

11. До якого виду висновків експертів належить висновок, 

у  якому встановлено збіг ідентифікаційних ознак порівнюваних 

обʼєктів? 

12. Що таке речові докази у кримінальному провадженні? 

13. Назвіть види речових доказів. 

14. Який порядок зберігання речових доказів у кримінально-

му провадженні? 

15. Дайте визначення поняття «документи як джерела  

доказів».  

16. Який процесуальний порядок зберігання документів 

у  кримінальному провадженні? 
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ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ  
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА НЕГЛАСНИХ  
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ  
ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ 

 
 
6.1. Поняття та загальні процесуальні вимоги до проведення та 

фіксації слідчих (розшукових) дій 

6.2. Поняття, види, порядок і процесуальне оформлення допиту 

6.3. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне офор-

млення предʼявлення для впізнання 

6.4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне  

оформлення обшуку 

6.5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне  

оформлення огляду 

6.6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне  

оформлення освідування 

6.7. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та 

процесуальне оформлення 

6.8. Експертиза під час провадження дізнання: підстави  

проведення та порядок залучення експерта. Отримання зразків для 

експертизи 

6.9. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться під час про-

вадження дізнання. Фіксація їх результатів і використання під час 

провадження дізнання 
 

 
6.1.  Поняття та загальні процесуальні вимоги 

до проведення та фіксації слідчих (розшукових) дій 
 

Слідчі (розшукові) дії, як різновид процесуальних дій слідчо-

го, дізнавача або прокурора під час досудового розслідування,  

незалежно від їх завдання, загалом спрямовані на швидке, повне 

й  неупереджене розслідування кримінального провадження.  

Тема 

6 
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КПК передбачає слідчі (розшукові) дії, сукупність котрих дає 

змогу говорити про них як про систему. Для отримання доказів 

слідчий, дізнавач має право проводити такі слідчі (розшукові) дії:  

– допит, зокрема одночасний допит двох або більше раніше 

допитаних осіб (ст.ст. 224–226 КПК), допит у режимі відеоконфе-

ренції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 

– предʼявлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей 

(ст.  229 КПК), трупа (ст. 230 КПК), впізнання у режимі відеокон-

ференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 

– обшук (ст.ст. 233–236 КПК); 

– огляд: місцевості, приміщень, речей та документів (ст. 237 

КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, повʼязаний з ексгумацією 

(ст. 239 КПК); 

– ексгумація трупа (ст. 239 КПК); 

– слідчий експеримент (ст. 240 КПК); 

– освідування особи (ст. 241 КПК);  

– залучення експерта та проведення експертизи (ст.ст. 242–

243 КПК); 

– отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК). 

Слідчі (розшукові) дії – це різновид процесуальних дій, які 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку отри-

маних доказів у конкретному кримінальному провадженні з пода-

льшою їх оцінкою, і окремо, і в сукупності, для прийняття окремих 

процесуальних рішень, що визначають рух кримінального прова-

дження. 

Послідовність слідчих (розшукових) дій залежить від конк-

ретної слідчої ситуації і встановлюється слідчим, дізнавачем або 

прокурором самостійно.  

Для проведення слідчих (розшукових) дій наявні загальні 

умови, які становлять сукупність вимог, передбачених криміналь-

ним процесуальним законом, до процедури кожної слідчої (розшу-

кові) дії. 

Слідчі (розшукові) дії будуть правомірними за таких  

загальних умов:  

– будь-яка слідча (розшукова) дія може проводитися за рі-

шенням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді тільки після 

внесення відомостей до ЄРДР, за винятком огляду місця події;  
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– порядок проведення слідчих (розшукових) дій і їх процесу-

альне оформлення має чітко відповідати кримінальному процесуа-

льному законодавству;  

– відповідальність за своєчасність, законність і обґрунтова-

ність проведення слідчих (розшукових) дій покладається на особу, 

яка провадить розслідування у кримінальному провадженні; 

– слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності підстав 

(правових, процесуальних і фактичних). 

Правові підстави – це сукупність передбачених криміналь-

ним процесуальним законом умов, які надають слідчому право 

провадити ту або іншу слідчу (розшукову) дію. 

Фактичні підстави – це різні фактичні дані, які визначають 

необхідність виявлення, збирання і перевірки доказів шляхом про-

ведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин 

учинення кримінального правопорушення. 

Процесуальні підстави – це рішення викладене у процесуа-

льному акті правозастосування (постанова або ухвала) на основі 

фактичних даних і ґрунтується на нормі кримінального проце- 

суального закону. Як зазначалося, не у всіх випадках обовʼязково 

оформляти процесуальне рішення про проведення слідчої (розшу-

кової) дії. 

Рішення про проведення слідчих (розшукових) дій приймає 

слідчий, дізнавач самостійно, за винятком випадків, коли слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого судді або про-

курора. 

Слідчі (розшукові) дії можуть проводитись за вказівкою про-

курора, начальника органу досудового розслідування, за клопо- 

танням інших учасників кримінального провадження, наприклад, 

підозрюваного, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача, їх представників. 

Мета проведення слідчої (розшукової) дії, зазвичай, безпо-

середньо передбачена у КПК. Наприклад, метою огляду є виявлен-

ня та фіксація відомостей щодо обставин учинення кримінального 

правопорушення. Слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, 

приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК). 

Місце і час проведення слідчих (розшукових) дій. Переваж-

но слідчі (розшукові) дії проводяться там, де визнає за необхідне 
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слідчий. Найчастіше це кабінет слідчого. Деякі слідчі дії не можуть 

проводитись у кабінеті слідчого (огляд місця події, слідчий експе-

римент тощо). Іноді слідчі (розшукові) дії слідчий проводить за 

місцем перебування допитуваної особи (потерпілого – у лікарні, 

підозрюваного – в слідчому ізоляторі). 

Кримінальний процесуальний закон передбачає проведення 

слідчих (розшукових) дій у денний час (із 6 до 22 години). В нічний 

час слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені у невідкладних 

випадках, коли зволікання з їх проведенням створює загрозу на-

стання негативних наслідків, утрати доказів, продовження злочин-

них дій, приховування злочинців тощо. 

У деяких випадках проведення слідчої (розшукової) дії зумо-

влене попередньою слідчою (розшуковою) дією або прямо перед-

бачене вказівкою в законі. Так, якщо під час допиту потерпілий 

дасть показання про те, що він зможе упізнати особу, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, проводиться предʼявлення для впіз-

нання. Окрім цього, передбачені випадки обовʼязкового призна-

чення експертизи. 

Слідчі (розшукові) дії, які проводяться за дорученням слід- 

чого, прокурора, необхідно виконати у строк, який вказаний  

у  дорученні. 

Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні прово-

дяться протягом строку досудового розслідування.  

Тривалість слідчої (розшукової) дії залежить від її характеру, 

умов, у яких вона проводиться. 

Учасники слідчих (розшукових) дій. Учасниками слідчих 

(розшукових) дій можуть бути, окрім особи, яка її проводить, про-

курор, начальник органу досудового розслідування, інші особи, 

присутність яких слідчий, дізнавач визнає за необхідне. Прокурор 

і  начальник органу досудового розслідування, окрім особистої 

участі в проведенні слідчої (розшукової) дії, мають право давати 

слідчому, дізнавачу вказівки. У всіх випадках участі прокурора або 

начальника органу досудового розслідування в разі проведення 

слідчих (розшукових) дій обовʼязково робиться позначка у відпові-

дному протоколі. 

Під час проведення деяких слідчих (розшукових) дій присут-

ні поняті. Слідчий, дізнавач запрошує їх із кількості не заінтересо-
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ваних осіб. Залучення понятих полягає в тому, щоб засвідчити 

факт, зміст і результати слідчої (розшукової) дії, під час проведен-

ня котрої вони були присутніми. Перед початком слідчої (розшуко-

вої) дії дізнавач повинен розʼяснити понятим їх права й обовʼязки. 

Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК, слідчий, дізнавач, прокурор 

зобовʼязані запросити не менше двох незаінтересованих осіб (поня-

тих) для предʼявлення особи, трупа або речі для впізнання, огляду 

трупа, заразом повʼязаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 

освідування особи. Винятками є випадки застосування безпе- 

рервного відеозапису перебігу проведення відповідної слідчої  

(розшукової) дії. Понятих можна запросити для участі в інших 

процесуальних діях, якщо слідчий, дізнавач, прокурор уважатиме 

за доцільне. 

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук 

особи також проводиться за обовʼязкової участі не менше двох 

понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування 

відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Як показує практика, не варто залучати понятими осіб, які 

перебувають у стані спʼяніння, які мають фізичні вади, що переш-

коджають усвідомленню змісту, перебігу і результатів слідчої (ро-

зшукової) дії, що мають громадянство інших держав або прожи- 

вають далеко від місця проведення досудового розслідування. 

Під час проведення слідчих (розшукових) дій можлива 

участь експерта або спеціаліста, які надають допомогу слідчому, 

дізнавачу в застосуванні технічних засобів і прийомів виявлення, 

фіксування доказів, застосовуючи спеціальні знання і навики.  

Якщо слідча (розшукова) дія проводиться за участю малоліт-

ньої або неповнолітньої особи, забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. 

У проведенні слідчих (розшукових) дій можуть брати участь 

підозрюваний, його захисник, представник або законний представ-

ник, свідок, потерпілий та інші особи за вказівкою у законі або за 

рішенням слідчого, дізнавача. 

Законний представник під час проведення слідчих (розшуко-

вих) дій користується процесуальними правами особи, інтереси 

якої він представляє, окрім процесуальних прав, реалізація яких 

здійснюється безпосередньо підозрюваним, і не може бути доруче-

на представнику (ст. 44 КПК). 
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Неприбуття захисника для участі у проведенні певної проце-

суальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її про-

ведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує 

проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, не 

може бути підставою для визнання цієї процесуальної дії незакон-

ною, окрім випадків, коли участь захисника є обовʼязковою. 

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти прове-

дення процесуальної дії за відсутності захисника, проведення про-

цесуальної дії відкладається або для її проведення залучається за-

хисник у порядку, передбаченому ст. 53 КПК. Захисник користу-

ється процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, 

захист якого він здійснює, окрім процесуальних прав, які реалі- 

зуються безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може 

бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передба-

чених ст. 50 КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та ін-

ших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, 

обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним 

конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а 

після першого допиту – такі ж побачення без обмеження кількості 

та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним 

контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, за яких 

неможливе прослуховування або підслуховування (ст. 46 КПК). 

У випадках, коли особа не володіє мовою, якою ведеться  

судочинство, запрошується перекладач для перекладу пояснень, 

показань або документів. 

Перед початком процесуальної дії сторона кримінального 

провадження, яка залучила перекладача, або суд пересвідчуються 

в  особі й компетентності перекладача, зʼясовують його стосунки 

з  підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і розʼяс- 

нюють його права й обовʼязки. 

Слідча (розшукова) дія, що проводиться за клопотанням сто-

рони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її 

ініціювала, та (або) її захисника або представника, окрім випадків, 

коли, з огляду на специфіку слідчої (розшукової) дії, це неможливо 

або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 

Особи, що ініціювали проведення слідчої (розшукової) 

дії  і  присутні під час її проведення, повинні дотримуватися  
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відповідних процесуальних вимог, виконувати законні вказівки 

й  розпорядження слідчого, дізнавача, прокурора, який проводить 

слідчу (розшукову) дію і лише з його дозволу ставити запитання, 

а  в разі незгоди з рішеннями особи, яка проводить слідчу (розшу-

кову) дію,  висловлювати власні пропозиції, зауваження та запере-

чення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії, факт і зміст яких підлягає обовʼязковому занесенню до прото-

колу, незалежно від задоволення або відмови у задоволенні слідчо-

го, дізнавача, прокурора або особи, яка проводить таку дію за його 

дорученням. 

Фіксація проведення слідчих (розшукових) дій. Відповідно 

до ст. 103 КПК, процесуальні дії під час кримінального проваджен-

ня можуть фіксуватися: 

– у протоколі; 

– на носії інформації, на якому за допомогою технічних засо-

бів зафіксовані процесуальні дії; 

– у журналі судового засідання. 

Про факт проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії 

складають протокол із відповідними додатками. 

Додатками до протоколу можуть бути: 

– спеціально виготовлені копії, зразки обʼєктів, речей  

і документів; 

– письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у прове-

денні відповідної процесуальної дії; 

– стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

– фототаблиці, схеми, зліпки, носії компʼютерної інформації 

й інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Факт долучення додатків до протоколу обовʼязково зазна- 

чають у протоколі. Додатки до протоколів потрібно належно  

виготовити, упакувати задля надійного збереження, а також засвід-

чити підписами осіб, які брали участь у проведенні слідчої (розшу-

кової) дії. 

У разі фіксування процесуальної дії під час досудового розс-

лідування за допомогою технічних засобів про це потрібно зазна-

чити у протоколі. 

Протокол за результатми проведення слідчої (розшукової) дії 

складається письмово від руки або друкується слідчим, дізнавачем 

під час її проведення або безпосередньо після її закінчення. 
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Перед підписанням протоколу учасникам слідчої (роз- 

шукової) дії надається можливість ознайомитися із текстом  

протоколу. 

Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед  

підписами. Протокол підписують усі учасники, які брали участь 

у  проведенні слідчої (розшукової) дії. Якщо особа через фізичні 

вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то 

ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутнос-

ті її захисника (законного представника), який власним підписом 

засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання 

особою. 

 
 

6.2. Поняття, види, порядок  
і процесуальне оформлення допиту 

 
Допит є слідчою (розшуковою) дією, яка полягає в одержанні 

в установленому законом порядку від особи (осіб) відомостей про 

обставини кримінального правопорушення, котрі можуть бути їй 

відомі і стосуються конкретного кримінального провадження. 

Допит як слідча (розшукова) дія під час кримінального про-

вадження у формі дізнання має на меті отримання відомостей, які 

надаються в усній або письмовій формі підозрюваним, свідком, 

потерпілим щодо відомих їм обставин у кримінальному прова-

дженні, що мають значення для цього кримінального провадження. 

Такі відомості, надані у встановленому ст.ст. 223, 224, 225, 226, 227 

КПК порядку, у сукупності, згідно зі ст. 95 КПК, матимуть статус 

показань – джерел доказів.  

Субʼєктом (уповноваженою на проведення допиту особою) 

може виступати: дізнавач, у провадженні котрого знаходиться  

кримінальне провадження (ст. 224 КПК); прокурор, котрий здійс-

нює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні 

(ст.  224 КПК); уповноважена особа оперативного підрозділу за 

дорученням дізнавача (ст. 40
1
 КПК); слідчий суддя – допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 

(ст. 225 КПК).  
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Фіксування ходу та результатів проведення допиту здійс- 

нюється в протоколі, за допомогою використання науково-

технічних засобів, у журналі судового засідання (ст. 103 КПК). 

Допит під час досудового розслідування в кримінальному 

судочинстві – це слідча (розшукова) дія, спрямована на збирання, 

перевірку, оцінку доказів шляхом отримання у словесній чи пись-

мовій формі і подальшої їх фіксації в протоколі та за допомогою 

технічних засобів належними субʼєктами кримінально-процесуаль- 

ної діяльності показань від допитуваної особи про відомі їй обста-

вини кримінального правопорушення, або про такі обставини, котрі 

мають значення для кримінального провадження. 

Спеціальних (правових) підстав для проведення допиту за за-

гальним правилом закон не передбачає, тобто для його проведення 

не потрібно винесення постанови чи отримання дозволів прокурора 

або суду. Юридичною підставою для проведення допиту можна 

вважати виклик особи для проведення допиту чи його приводу з 

метою участі у слідчій (розшуковій) дії в порядку глави 11 КПК. 

За загальними правилами проведення слідчих (розшукових) 

дій допит проводиться за місцем досудового розслідування – міс-

цем територіальної дислокації органу досудового розслідування. 

В  більшості випадків допит проводиться у кабінеті дізнавача чи 

прокурора, а у випадках, коли проведення допиту доручено опера-

тивному підрозділу, – в службовому кабінеті уповноваженої особи 

оперативного підрозділу, котра виконує таке доручення. Місцем 

проведення допиту у порядку та з підстав, передбачених ст. 225 

КПК України, є зал судових засідань або кабінет слідчого судді. 

В  окремих випадках особа може бути допитана за місцем її фак- 

тичного перебування, але за погодженням із такою особою, яку 

мають намір допитати (ч. 1 ст. 224 КПК). 

Час тривалості допиту, а також часові добові межі його про-

ведення регламентовані ч. 4 ст. 223 КПК і ч. 2 ст. 224 КПК. Допит 

проводиться в денний час (з 06 год. до 22 год.), з тривалістю прове-

дення не більше двох годин для повнолітніх допитуваних і однієї 

години для дітей, а загалом – не більше восьми годин на день для 

повнолітніх і 2 години для дітей.  

Субʼєктами та учасниками допиту можуть бути: дізнавач, 

прокурор, спеціаліст, перекладач, захисник, адвокат свідка, закон-

ним представник, педагог, психолог, лікар, слідчий суддя тощо.  
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Залежно від процесуального статусу допитуваної особи, яка 

володіє належними кримінальному провадженню відомостями, 

закон розрізняє допити таких субʼєктів: потерпілого, свідка, підоз-

рюваного. 

Відповідно до місця проведення допит може бути: за місцем 

проведення досудового розслідування; в іншому місці за пого-

дженням із особою, яку мають намір допитати; в судовому засідан-

ні (в залі судового засідання). 

За кількістю допитуваних: допит одного допитуваного;  

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. 

За віком допитуваного: малолітньої або неповнолітньої  

особи; повнолітньої особи. 

За послідовністю проведення: первинний: повторний; додат-

ковий. 

Щодо мети проведення допиту: отримання показань; пере- 

вірки наявних в у матеріалах кримінального провадження показань. 

Хід такої слідчої (розшукової) дії, як допит, для зручності 

можна поділити на кілька етапів: зʼясування особи допитуваного; 

розʼяснення ходу проведення допиту; розʼяснення прав та обо- 

вʼязків допитуваному; вільна розповідь; запитання дізнавача і від-

повіді на них допитуваним; ознайомлення з протоколом проведен-

ня допиту, внесення зауважень і доповнень до нього. 

Ч. 3 ст. 224 КПК визначає, що перед допитом установлюєть-

ся особа, розʼяснюються її права, а також порядок проведення до-

питу. Особу допитуваного встановлюють шляхом ознайомлення з її 

документами, що посвідчують особу. Перелік таких документів 

передбачено ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демо-

графічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Після зʼясування особи допитуваного дізнавач або прокурор 

повідомляють особі про підстави проведення допиту та про проце-

суальний статус особи, залежно від якого розʼяснюють комплекс її 

прав, а також доводять хід проведення слідчої (розшукової) дії. 

Також особі повідомляються і розʼяснюються її обовʼязки під час 

допиту та обовʼязки, котрих вона набуває після проведення допиту.  

Дізнавач зобовʼязаний попередити про відповідальність 

за  відмову від дачі показань і про дачу завідомо неправдивих  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C#w1_2
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показань – свідка, а потерпілого – за дачу завідомо неправдивих 

показань. За участі перекладача, експерта, спеціаліста про їх відпо-

відальність слідчий зазначає окремо. Про це робиться відповідний 

запис у протоколі і скріплюється особистим підписом особи, якій 

повідомлено про відповідальність. 

Під час вільної розповіді допитуваному пропонується надати 

відомі йому дані, які стосуються кримінального провадження. До-

питуваний має право усно або письмово надавати відомі йому дані.  

Після проведення допиту допитуваному необхідно надати 

можливість ознайомитись зі змістом протоколу шляхом прочитан-

ня або оголошення вголос повного змісту протоколу дізнавачем. 

У  випадку заявлених уточнень, доповнень і зауважень такі вно-

сяться до протоколу. Протокол допиту підписують усі учасники 

допиту. 

Процесуальне оформлення ходу та результатів допиту здійс-

нюється згідно з положеннями та вимогами ст. 103 та ст. 104 КПК, 

тобто хід і результати проведення допиту фіксуються у протоколі 

та на носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів 

зафіксовані всі дії та надана під час допиту інформація.  

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб.  

Закон у ч. 9 ст. 224 КПК дозволяє дізнавачу, як засіб зʼясування 

причин розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб, провес-

ти одночасний допит двох чи більше таких осіб. Такий допит про-

водиться за загальним правилом проведення допиту з урахуванням 

кількох особливостей. Такими особливостями є: підстави і мети 

проведення такого виду допиту (наявність розбіжностей в показан-

нях учасників кримінального провадження і необхідності усунення 

таких розбіжностей); даний допит не направлений на отримання 

нових показань; показання як і запитання один одному допитувані 

надають почергово (послідовність визначається дізнавачем або 

прокурором); обовʼязок зʼясування перед початком допиту факту 

чи знають учасники допиту один одного і в яких стосунках перебу-

вають; заборона в законі щодо участі неповнолітнього чи малоліт-

нього свідка або потерпілого разом з підозрюваним у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи, а також щодо злочинів, вчинених із засто-

суванням насильства або погроз його застосування. 
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6.3. Поняття, види, порядок проведення 
та процесуальне оформлення 
предʼявлення для впізнання 

 
КПК надає можливість прокурору, слідчому, дізнавачу та  

судді, суду за необхідності провести предʼявлення для впізнання 

(ст.ст. 228–232, 355 КПК). 

Предʼявлення для впізнання – це слідча (розшукова) дія, по-

рядок проведення якої регламентований кримінальним процесуаль-

ним законом, яка полягає у впізнанні (чи ототожненні) визначени-

ми субʼєктами кримінального процесу раніше сприйнятого обʼєкта 

за збереженими ознаками в памʼяті.  

Висновок про тотожність обʼєкта робиться тоді, коли устано-

влюється, що впізнаваний обʼєкт є тою особою або предметом, 

з  огляду на які проводиться досудове розслідування і вони безпо-

середньо або опосередковано повʼязані з подією кримінального 

правопорушення. Схожість установлюється тоді, коли впізнаючий 

вказує під час впізнання на загальні групові (родові) ознаки, які 

дають змогу віднести предʼявлений обʼєкт і раніше сприйнятий до 

однієї групи (роду) обʼєктів. 

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК, підставами для проведення слідчої 

(розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на 

можливість досягнення її мети. Метою ж проведення предʼявлення 

для впізнання є встановлення тотожності або схожості обʼєкта, 

який предʼявляється з обʼєктом, за яким раніше спостерігали 

(сприймали) під час або після учинення кримінального правопору-

шення. 

Фактичними підставами проведення впізнання є достатні 

дані, які вказують на те, що певний субʼєкт кримінального процесу 

може впізнати відповідний обʼєкт за конкретними або груповими 

(родовими) ознаками, що дасть можливість установити обставини, 

які входять у предмет доказування у кримінальному провадженні. 

Правовими підставами проведення впізнання є норми кри-

мінального процесуального законодавства, що регламентують по-

рядок проведення такої слідчої (розшукової) дії. 

Відповідно до ч. 3 ст. 223 КПК, слідчий, прокурор уживає 

належних заходів для забезпечення присутності під час проведення 



155 

слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть 

бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшу-

кової) дії особам, які беруть у ній участь, розʼяснюються їх права 

й  обовʼязки, передбачені КПК, а також відповідальність, установ-

лена законом. 

Обовʼязковими учасниками цієї слідчої (розшукової) дії є: 

слідчий, впізнаючий, впізнаваний, особи, які предʼявляються разом 

із впізнаваним у кількості не менше трьох (окрім предʼявлення 

для  впізнання трупа), педагог, якщо впізнаючий не досяг 14 років, 

захисник підозрюваного, коли його участь у досудовому роз- 

слідуванні є обовʼязковою, або підозрюваному призначено або 

він  обрав собі захисника, коли для впізнання предʼявляється саме 

підозрюваний. 

Якщо предʼявлення для впізнання здійснюється за клопотан-

ням сторони захисту, потерпілого, то обовʼязково має бути присут-

ня під час проведення даної слідчої (розшукової дії) особа, яка її 

ініціювала, та (або) її захисник або представник, окрім випадків, 

коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або 

така особа письмово відмовилася від участі в ній. Під час прове-

дення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціюва-

ли, мають право ставити питання, висловлювати власні пропозиції, 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення предʼявлення 

для впізнання, які заносяться до протоколу (ч. 6 ст. 223 КПК). 

Слідчий, прокурор зобовʼязані запросити не менше двох не-

заінтересованих осіб (понятих) для предʼявлення особи, трупа або 

речі для впізнання. Винятками є випадки застосування безперерв-

ного відеозапису ходу проведення даної слідчої (розшукової) дії. 

Вказані раніше особи можуть бути допитані під час судового  

розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) 

дії  (ч. 7 ст. 223 КПК). 

У необхідних випадках може залучатися перекладач, якщо 

особи, з якими проводиться предʼявлення для впізнання не воло- 

діють мовою, якою здійснюється кримінальне судочинство 

(ст.ст.  29, 68 КПК). 

Час проведення. Згідно з ч. 4 ст. 223 КПК, проведення 

предʼявлення для впізнання у нічний час (від 22 до 6 години) 

не  допускається, за винятком невідкладних випадків, коли  
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затримка в його проведенні може призвести до втрати слідів кримі-

нального правопорушення або втечі підозрюваного. 

У разі отримання під час проведення предʼявлення для впіз-

нання фактичних даних, які можуть указувати на невинуватість 

особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, проку-

рор зобовʼязані провести дану слідчу (розшукову) дію в повному 

обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів 

досудового розслідування та надати їх суду в разі звернення  

з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусо-

вих  заходів медичного або виховного характеру або клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 5 

ст.  223  КПК). 

Види предʼявлення для впізнання:  

− особи;  

− речей;  

− трупа;  

− осіб або речей за фотознімками;  

− за голосом;  

− за ходою;  

− впізнання у режимі відеоконференції. 

Порядок проведення предʼявлення особи для впізнання рег-

ламентується ст. 228 КПК. Основною умовою для проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії є проведення допиту перед впізнанням 

особи, яка буде впізнавати. Зокрема, у ч. 1 ст. 228 КПК йдеться про 

те, що перед тим, як предʼявити особу для впізнання, слідчий, про-

курор попередньо зʼясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати 

цю  особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, 

а  також про обставини, за яких вона бачила цю особу. Про прове-

дення вказаних процесуальних дій слідчий складає протокол допи-

ту особи у відповідному процесуальному статусі (свідка, потерпі-

лого, підозрюваного). Якщо ж особа, яка буде впізнавати, під час 

допиту заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впіз-

нає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі 

зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати 

особу. 

КПК забороняє попередньо показувати особі, яка впізнає, 

особу, яка повинна бути предʼявлена для впізнання, та надавати 

інші відомості про прикмети цієї особи. 
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Наступною умовою проведення предʼявлення особи для впі-

знання є те, що особа, яка підлягає впізнанню, предʼявляється осо-

бі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких має бути 

не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовніш-

ності та одязі (ч. 2 ст. 228 КПК). Знову ж таки, кримінальний про-

цесуальний закон не дає змоги предʼявляти осіб, які мають різкі 

відмінності в зовнішності та одягу. Також не дозволяється 

предʼявляти для впізнання одних і тих самих осіб тій же особі, яка 

впізнавала двічі. Заборона повторного впізнання повʼязана з вини-

кненням у впізнаючої особи практично непереборних сумнівів у 

тому, що впізнаючий впізнав обʼєкт не за тим образом, який зберіг-

ся в памʼяті, з моменту кримінального правопорушення, а за тим, 

який виник у результаті первинного впізнання. Важливо уточнити, 

що повторним є впізнання тією ж особою і за тими самими ознака-

ми. Впізнання буде цілком іншою дією в разі якісної зміни, напри-

клад, ознак обʼєкта впізнання. Один і той самий обʼєкт можна впіз-

навати за різними ознаками (предметами). Наприклад, початкове 

впізнання людини за її фотографією не перешкоджає предʼявленню 

для впізнання самої особи для її ідентифікації за ходою. Повторне 

впізнання не допускається і тоді, коли початкове проведено з сут-

тєвим порушенням вимог норм КПК або коли початкове впізнаван-

ня відбулося поза межами процесуальної форми (наприклад, у разі 

оперативного ототожнення особи). 

Упізнаючим може бути свідок, потерпілий, підозрюваний, 

а  обвинувачений – під час судового розгляду. Свідок і потерпілий 

перед впізнанням попереджаються про відповідальність за дачу 

завідомо неправдивих показань. Зазначені особи можуть виступати 

і як впізнавані. 

Перед початком проведення вказаної слідчої (розшукової) дії 

усім її учасникам слідчий, прокурор зобовʼязані розʼяснити права 

й  обовʼязки. 

Перед тим, як предʼявити особу для впізнання, їй пропону-

ється у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед 

інших осіб, які предʼявляються. Після цього запрошується особа, 

яка впізнаватиме. Суттєвим є те, щоб порядок виклику виключав 

виникнення сумнівів про наявність «підказки» впізнаючому місця 

розташування впізнаваного (наприклад, коли впізнаючий запро- 
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шується іншою особою на прохання слідчого до того, як упізнава-

ний зайняв певне місце серед статистів). Спосіб виклику впізнаю-

чого як суттєва обставина має бути відображений в протоколі. 

Після цього особі, яка впізнає, пропонується вказати на осо-

бу, яку вона має впізнати, і пояснити, за якими ознаками вона 

її  впізнала (ч. 3 ст. 228 КПК). Невпевненість під час впізнання роз-

глядається як непереборний сумнів, що тлумачиться на користь 

підозрюваного і спричиняє неможливість використання цього про-

токолу слідчої (розшукової)дії як джерела доказу в кримінальному 

провадженні. 

Предʼявлення для впізнання в умовах, що виключають мож-

ливість візуального спостереження впізнаваного за впізнаючим, 

закріплена у ч.ч. 4, 5 ст. 228 КПК. Так, з метою забезпечення безпе-

ки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в умовах, коли 

особа, яку предʼявляють для впізнання, не бачить і не чує особи, 

яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням. Про 

умови проведення такого впізнання та його результати зазначається 

в протоколі. Про результати впізнання повідомляється особа, яка 

предʼявлялася для впізнання (ч. 4 ст. 228 КПК). У разі предʼявлення 

особи для впізнання особі, щодо якої, згідно з КПК, вжито заходів 

безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу 

не  вносяться і зберігаються окремо (ч. 5 ст. 228 КПК). Для контро-

лю над правильністю такого впізнання поняті повинні перебувати 

разом із особою, яка впізнає.  

Там само повинен знаходитися і захисник, що бере участь у 

цій слідчій (розшуковій) дії. Технічно таке впізнання здійснюється 

за допомогою односторонньо прозорого скла, технічних засобів 

(відеокамери) або шляхом затемнення місця знаходження впізнаю-

чого і яскравого освітлення місця знаходження впізнаваного. 

За необхідності впізнання може провадитися за фотознімка-

ми, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених 

у  ч.ч. 1 і 2 ст. 228 КПК. Проведення впізнання за фотознімками, 

матеріалами відеозапису виключає можливість надалі предʼявляти 

особу для впізнання (ч. 6 ст. 228 КПК). Впізнання за фотознімками 

або відеозаписом допускається в разі неможливості предʼявлення 

особи. 

Фотознімок із особою, яка підлягає впізнанню, предʼяв- 

ляється особі, яка впізнає, разом з іншими фотознімками, яких  
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повинно бути не менше трьох. Фотознімки, що предʼявляються, 

не  повинні мати різких відмінностей між собою за формою та ін-

шими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зобра-

ження. Особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі 

й  не  повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі 

з особою, яка підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису зі зображенням особи, яка підлягає 

впізнанню, можуть бути предʼявлені лише за умови зображення на 

них не менше чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж статі і не мати 

різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка під-

лягає впізнанню. 

У разі предʼявлення особи для впізнання можуть бути залу-

чені спеціалісти для фіксування впізнання технічними засобами, 

психологи, педагоги та інші спеціалісти. Якщо у слідчій дії бере 

участь неповнолітній, то обовʼязково запрошуються його законний 

представник, педагог, психолог або за необхідності – лікар. 

За правилами, які зазначені, може проводитися предʼявлення 

особи для впізнання за голосом або ходою, в разі цього впізнання 

за голосом повинно здійснюватися поза візуальним контактом між 

особою, що впізнає, та особами, які предʼявлені для впізнання. 

Предʼявлення речей для впізнання регламентується ст. 229 

КПК. Перед тим, як предʼявити для впізнання річ, слідчий, проку-

рор або захисник спочатку запитує в особи, яка впізнає, чи може 

вона впізнати цю річ, опитує про ознаки цієї речі і обставини, за 

яких вона цю річ бачила, про що складається протокол. Якщо особа 

заявляє, що вона не може назвати ознаки, за якими впізнає річ, 

проте може впізнати її за сукупністю ознак, особа, яка проводить 

процесуальну дію, зазначає це в протоколі. Забороняється поперед-

ньо показувати особі, яка впізнає, річ, яка повинна бути 

предʼявлена для впізнання, та надавати інші відомості про її прик-

мети (ч. 1 ст. 229 КПК). 

Річ, що підлягає впізнанню, предʼявляється особі, яка  

впізнає, серед інших однорідних речей одного виду, якості і без 

різких відмінностей у зовнішньому вигляді, в кількості не менше 

трьох. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на річ, яку вона 

впізнає, і  пояснити, за якими ознаками вона її впізнала (ч. 2 

ст.  229  КПК). 
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Якщо інших однорідних речей не має, особі, яка впізнає, 

пропонується пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй 

предʼявляється в одному екземплярі (ч. 3 ст. 229 КПК). 

Предʼявлення трупа для впізнання регламентується ст. 230 

КПК, з додержанням вимог, передбачених ч.ч. 1, 8 ст. 228 КПК. 

Тобто перед тим, як предʼявити труп для впізнання, слідчий, про-

курор попередньо зʼясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати 

труп особи, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи за 

життя, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про 

що складає протокол. Якщо особа заявляє, що не може назвати 

прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за сукуп-

ністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме 

ознак вона може впізнати труп особи. Забороняється попередньо 

показувати особі, яка впізнає, труп особи, якої повинен бути 

предʼявлений для впізнання, та надавати інші відомості про прик-

мети цієї особи. Також у разі предʼявлення трупа особи для впіз-

нання залучаються спеціалісти для фіксування впізнання технічни-

ми засобами, психологи, педагоги та інші спеціалісти. Зазвичай 

предʼявлення для впізнання трупа проводиться в морзі. Як виняток, 

може проводитися за місцем виявлення, але тільки після проведен-

ня огляду місця події.  

Порядок фіксації результатів проведення предʼявлення для 

впізнання передбачено ст. 231 КПК. Про проведення предʼявлення 

для впізнання складається протокол відповідно до вимог ст.ст. 104–

106 КПК, у якому докладно зазначаються ознаки, за якими особа 

впізнала особу, річ або труп, або зазначається, за сукупністю яких 

саме ознак особа впізнала особу, річ або труп. 

Відповідно до ст. 232 КПК, предʼявлення для впізнання мо-

же проводитись у режимі відеоконференції у таких випадках: 

− неможливості безпосередньої участі певних осіб у досу-

довому провадженні за станом здоровʼя або з інших поважних  

причин; 

− необхідності забезпечення безпеки осіб; 

− необхідності вжиття таких заходів для забезпечення опе-

ративності досудового розслідування; 

− наявності інших підстав, визначених слідчим, прокуро-

ром, слідчим суддею достатніми. 
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Рішення про проведення предʼявлення для впізнання в режи-

мі відеоконференції приймається слідчим, прокурором. 

Використання під час відеоконференції технічних засобів 

і  технологій повинно забезпечувати належну якість зображення 

і  звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшу-

кової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити запитання 

і  отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуко-

вій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні 

права та виконувати процесуальні обовʼязки, передбачені КПК. 

Упізнання осіб або речей у дистанційному досудовому  

провадженні проводиться згідно з правилами, передбаченими 

ст.ст.  228 та 229 КПК. 

 
 

6.4. Поняття, види, порядок проведення  
та процесуальне оформлення обшуку 

 
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК, дізнавач може провести об-

шук з метою:  

‒ виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення 

кримінального правопорушення;  

‒ відшукання знарядь кримінального правопорушення;  

‒ відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинен-

ня кримінального правопорушення;  

‒ встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Оскільки ст. 30 Конституції України гарантує кожному недо-

торканість житла чи іншого володіння особи, то слід памʼятати, що 

обшук завжди повʼязаний із проникненням у житло чи інше воло-

діння особи, і тому його можна провести лише на підставі ухвали 

слідчого судді. 

До постановлення такої ухвали дізнавач має право увійти до 

житла чи іншого володіння особи у невідкладних випадках, що 

повʼязані:  

–  із врятуванням людей та майна;  

–  безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються 

у  вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 233 КПК  

України).  
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Окрім того, у ст. 38 Закону України «Про Національну полі-

цію» вказується, що поліції надається право проникнути до житла 

чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише 

у  таких випадках: рятування життя людей та цінного майна під час 

надзвичайних ситуацій; безпосереднього переслідування осіб, підо-

зрюваних у вчиненні кримінального правопорушення; припинення 

злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або ін-

шому володінні. 

Також потрібно знати, що законодавець у ч. 2 ст. 233 КПК 

вказує, що під житлом слід розуміти будь-яке приміщення, яке 

знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, неза-

лежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване 

для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних 

осіб, а також усі частини такого приміщення. Під іншим володін-

ням особи розуміють транспортний засіб, земельну ділянку, гараж, 

іншу будівлю чи приміщення побутового, службового, господарсь-

кого, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у 

володінні особи. 

Не є житлом приміщення, спеціально призначене для утри-

мання осіб, права яких обмежені за законом. 

Щоб отримати дозвіл на проведення обшуку, дізнавач пови-

нен скласти клопотання, погодити його з прокурором і скерувати 

до суду, в межах юрисдикції якого знаходиться орган дізнання. 

Зміст клопотання визначений ч. 3 ст. 234 КПК і воно є процесуаль-

ним документом, у якому дізнавач офіційно звертається з прохан-

ням дозволити провести процесуальну дію (обшук) чи прийняти 

інше процесуальне рішення (відмовити у задоволенні клопотання). 

До клопотання про обшук обовʼязково додаються такі  

документи:  

–  витяг з ЄРДР;  

–  оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими 

це клопотання обґрунтовується (протоколи процесуальних дій, 

довідка про проживання за вказаною адресою конкретної особи 

тощо). 

Таке клопотання розглядається слідчим суддею у день  

його надходження до суду за участю дізнавача або прокурора 

(у  разі неявки когось із них слідчий суддя відмовить у задоволенні 
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клопотання). Засідання, на якому розглядається клопотання, обо- 

вʼязково фіксуються технічним засобом фіксації (без дотримання 

цієї умови результати обшуку будуть визнані недійсними). 

З огляду на аналіз норм КПК та узявши за критерій обʼєкт 

обшуку, можна виокремити такі види обшуків:  

‒ житла особи;  

‒ іншого володіння особи;  

‒ місцевості;  

‒ особи (на підставі ч. 3 ст. 208 або ч. 5 ст. 236 КПК). 

У криміналістичній літературі зафіксовані й інші класифіка-

ції видів обшуку: первинний та повторний; одиничний та груповий 

(його ще називають одночасним). 

Первинним називають обшук, під час якого обʼєкт у кримі-

нальному провадженні обшукується вперше. Повторними назива-

ють усі подальші обшуки обʼєкту. Групові обшуки – це певна суку-

пність обшуків, що проводяться у одному кримінальному прова-

дженні, але у різних осіб і в різних місцях одночасно. Таку систему 

обшуків ще називають тактичною операцією. Одночасність прове-

дення обшуків позбавляє співучасників кримінального правопору-

шення попередити один одного про дії правоохоронців і заховати 

чи знищити речі або документи, що шукаються та викривають 

їх  у  причетності до кримінального правопорушення. 

Для проведення обшуку необхідно мати процесуальні та  

фактичні підстави. Процесуальною підставою буде ухвала слідчого 

судді про проведення обшуку, а фактичними – отримані у кримі-

нальному провадженні відомості, які дозволяють з високим ступе-

нем імовірності стверджувати про те, що:  

‒ було вчинене кримінальне правопорушення;  

‒ шукані речі і документи мають значення для досудового 

розслідування і можуть бути доказами;  

‒ шукані речі, документи чи особа знаходяться на вказано-

му у клопотанні обʼєкті;  

‒ обшук є найбільш доцільним та ефективним способом  

відшукання та вилучення речей і документів чи розшуку та затри-

мання особи у ситуації, що склалася. 

Обшук умовно складається з трьох етапів – підготовчого, ро-

бочого та завершального. Його ефективність залежить від належної 

підготовки до проведення.  
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Основними елементами підготовки до обшуку є:  

‒ вивчення матеріалів кримінального провадження;  

‒ збір орієнтувальної інформації;  

‒ визначення складу учасників обшуку;  

‒ визначення часу проведення обшуку;  

‒ підготовка необхідних техніко-криміналістичних засобів 

(зокрема й використання службово-розшукових собак);  

‒ планування обшуку;  

‒ проведення інструктивної наради серед учасників обшуку 

(особливо під час одночасних обшуків). 

До процесу збору орієнтувальної інформації належить уста-

новлення:  

‒ точної адреси місця проведення обшуку;  

‒ характеру споруди, приміщення чи ділянки місцевості, 

їх  особливості та призначення, наявності інших предметів і рос-

линності;  

‒ підступів, можливих шляхів проникнення в приміщення 

і  виходів з нього;  

‒ внутрішнього планування;  

‒ точної межі території, що буде охоплена обшуком;  

‒ наявності меблів, механізмів та інших предметів  

обстановки;  

‒ кількості осіб, які проживають чи працюють на обʼєкті;  

‒ режиму роботи обʼєкта чи розпорядку дня осіб, що там 

проживають. 

Обшук житла чи іншого володіння особи повинен відбувати-

ся у час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям 

особи, яка ними володіє (за винятком випадків, коли слідчий 

чи  прокурор вважатиме, що виконання цієї умови може істотно 

зашкодити меті обшуку). 

Варто враховувати, що обшук житла чи іншого володіння 

особи повинен проводитися за умови безперервної фіксації його 

ходу та результатів за допомогою технічних засобів фіксації –  

аудіо- та відеозапису (ч. 10 ст. 236 КПК). Така фіксація по- 

винна розпочинатися до моменту проникнення слідчого в житло 

чи  інше володіння особи. Не допускається переривання відео- 

запису під час проведення обшуку навіть у звʼязку з проблемами 
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енергозабезпечення (наприклад, сідає батарея у відеокамері). 

У  цьому випадку процес переривання відеозапису та заміни бата-

рейок слід фіксувати на інший технічний засіб фіксації. 

З огляду на роль, яка виконується під час проведення обшу-

ку, його учасники поділяються на дві групи: ті, які проводять об-

шук, і ті, які присутні під час його проведення. До першої групи 

належать дізнавач, слідчий, оперативні працівники, а також спеціа-

лісти. Допомога спеціалістів під час обшуку полягає: у застосуван-

ні спеціальних пошукових пристроїв, засобів чи обладнання; вико-

нанні доручень, що потребують спеціальних знань і навичок; кон-

сультації з питань дотримання заходів безпеки під час обшуку; 

рекомендаціях про перевірку місць можливого зберігання предме-

тів; рекомендаціях щодо вилучення окремих обʼєктів, поводження 

з  ними та упаковки. До осіб, які присутні під час проведення  

обшуку, належать: поняті (їх обовʼязково повинно бути не менше 

2-х – це передбачено ч. 7 ст. 223 КПК)); особа, у житлі якої прово-

диться обшук (або повнолітній член її сімʼї); представник ЖЕКу 

(ЖБК чи ОСББ); представник підприємства, установи чи організа-

ції, якщо обшук проводиться у службовому приміщенні; захисник 

(адвокат). 

Під час проведення обшуку дізнавач не має права забороняти 

особі, у приміщенні чи володінні якої проводиться обшук, користу-

ватися допомогою адвоката (захисника). Якщо обшукувана особа 

заявляє клопотання щодо присутності під час обшуку захисника – 

таке клопотання підлягає обовʼязковому задоволенню. Доцільно 

надати час (зазвичай не більше 3-х годин), щоб захисник, який 

представляє інтереси обшукуваної особи, прибув до місця прове-

дення обшуку. В іншому випадку доцільно надати такій особі захи-

сника на безоплатній основі відповідно до положень ЗУ «Про безо-

платну правову допомогу» від 02 червня 2011 року. Слід памʼятати, 

що захисник має право долучитися до обшуку на будь-якому етапі 

його проведення. 

Проникнувши до приміщення, де проводитиметься обшук, 

дізнавач відрекомендовується, показує відповідні підтверджуючі 

його особу та статус документи, а також надає особі для ознайом-

лення копію ухвали слідчого судді про проведення обшуку. Про 

ознайомлення з ухвалою та отримання її копії робиться відповід-

ний запис у протоколі обшуку. 
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Якщо в приміщенні, де планується провести обшук, відсутня 

особа, яка ним володіє, копія ухвали слідчого судді повинна бути 

залишена на видному місці у цьому житлі чи іншому володінні. 

Цей факт обовʼязково слід зафіксувати на відеозаписі та матеріалах 

фотозйомки (якщо вона проводиться). Слід памʼятати, що після 

проведення обшуку дізнавач зобовʼязаний забезпечити схоронність 

майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні, та неможли-

вість доступу до нього сторонніх. Це зазвичай виражається у опе-

чатуванні відповідного приміщення та наклеюванні застережних 

написів. 

Після цього озвучується інформація про учасників і присут-

ніх під час проведення обшуку, їм розʼяснюються їхні права та 

обовʼязки, а також попереджаються про кримінальну відповідаль-

ність. Обовʼязково зʼясовується особа обшукуваного, їй 

розʼяснюють права і обовʼязки (про що робиться позначка у прото-

колі), також розʼяснюють право дізнавача примусово відкривати 

зачинені приміщення чи сховища, якщо обшукувана особа відмов-

ляється зробити це сама (або якщо обшук проводиться за її відсут-

ності). 

Наступним кроком є пропозиція дізнавача обшукуваній особі 

видати речі і документи, що вказані в ухвалі слідчого судді і які 

планується шукати під час обшуку. Якщо обшукувана особа добро-

вільно видає зазначені в ухвалі речі чи документи, то після опису 

ідентифікуючої інформації про них у протоколі обшуку сам обшук 

може бути завершений. Якщо після озвученої пропозиції обшуку-

вана особа відмовляється будь-що видавати чи дізнавач вважає, що 

не всі речі і документи були видані, він розпочинає робочий етап 

обшуку. 

Під час проведення обшуку дізнавач має право заборонити 

будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчи-

няти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. 

Робочий етап обшуку умовно поділяється на дві стадії – за-

гального огляду та детального огляду і пошуку. На стадії загаль-

ного огляду рекомендується обійти і оглянути всі приміщення, що 

підлягають обшуку, з метою встановлення приблизного обсягу 

пошукових дій, висунення пошукових версій, визначення найві- 

рогідніших місць зберігання обʼєктів чи облаштування тайника. 
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Також установлюється, які приміщення належать особисто обшу-

куваній особі і членам її сімʼї, зʼясовується наявність ключів 

від  дверей. 

Під час детального огляду і пошуку дізнавачу доцільно до-

тримуватися послідовності у пошукових діях. Насамперед огляда-

ють місця загального користування і місце, куди передбачається 

розміщувати вже оглянуті чи вилучені речі чи документи. Відтак 

проводиться огляд ділянок, де потрібно здійснити значні роботи 

(розкопування, розбирання підлоги, стіни тощо). Такі пошукові 

роботи проводять лише за наявності достатніх підстав, отриманих 

на підставі оперативно-розшукових даних чи за результатами за-

стосування техніко-криміналістичних засобів (наприклад, метало-

шукача чи ультрафіолетового освітлення). Під час проведення об-

шуку приміщень детальному огляду підлягає не тільки її внутрішня 

обстановка, але й зовнішня частина будинку. Оглядаються стіни, 

сходи, балкони тощо. 

У разі виявлення під час обшуку речі, що має значення для 

кримінального провадження, дізнавач повинен: 

‒ не торкаючись речі, звернути увагу понятих на факт  

її виявлення. Слід акцентувати на її ознаках, особливостях, місці 

і  способі зберігання або приховування; 

‒ дати вказівку спеціалісту-криміналісту (а за його відсут-

ності – самостійно) виконати вузлову, а потім детальну фотозйомку 

(чи відеозапис); 

‒ запитати у особи, в приміщенні та в присутності якої про-

водять обшук, що це за річ, кому вона належить, звідки взялася 

(відповідь особи записують у протокол). 

Усі виявлені під час обшуку речі необхідно зосереджувати 

в  одному місці і залишати під постійним наглядом. Слід памʼятати, 

що вилученню підлягають не тільки речі, вказані в ухвалі, але й 

речі, що вилучені законом з обігу чи зберігаються з порушенням 

визначених законом вимог. 

Під час проведення обшуку дізнавач може прийняти рішен-

ня, щоб провести обшук осіб, які перебувають у обшукуваному 

житлі чи іншому володінні особи. Це можливо в тому випадку, 

коли він вважає, що такі особи переховують при собі речі або  

документи, що мають значення для кримінального провадження. 
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Обшук особи може проводити лише особа тієї ж статі. Ця вимога 

стосується і понятих. Перш ніж розпочати примусове обстеження, 

слід переконати особу, яку обшукують, добровільно видати розшу-

кувані речі чи документи. 

За результатами проведення обшуку дізнавач складає прото-

кол, в якому описує перебіг і результати його проведення, і який 

є  основним засобом фіксації. Вимоги до нього наведені у ст. 104 

КПК. Також як обовʼязковий засіб фіксації розглядається безпе- 

рервний відеозапис обшуку. 

Протокол обшуку є процесуальним джерелом доказів тільки 

тоді, коли складений із дотриманням вимог закону. Щодо кожного 

обʼєкта, котрий був відшуканий і підлягає вилученню, повинно 

бути зазначено, у якому саме місці і за яких обставин його виявле-

но. У протоколі необхідно зазначити загальні та окремі ознаки ви-

явлених обʼєктів (назва, розмір, вага, колір, маркування, позначки, 

номери, пошкодження тощо). Завдання дізнавача полягає в тому, 

що він повинен охарактеризувати та індивідуалізувати вилучений 

обʼєкт, зафіксувати особливості, що дають змогу відрізнити його 

від інших подібних, унеможливити підміну. Під час опису вилуче-

них обʼєктів не варто вказувати ті ознаки, які можуть виявитися 

несправжніми. 

Додатковими способами фіксації обшуку є: проведення ви-

мірювань; фотографування; складання плану, схеми чи графічних 

зображень (приміщення чи окремих речей); виготовлення відбитків 

і  зліпків. 

Після ознайомлення учасників із протоколом обшуку обшу-

куваній особі надається копія цього протоколу та опис вилучених 

речей і документів. Якщо обшук проводився на підприємстві, в 

установі чи організації, то копія протоколу вручається їх керівни-

кові чи представнику. В протоколі обовʼязково зазначають усі зая-

ви, зауваження і уточнення присутніх під час обшуку осіб, зроблені 

з приводу тих чи інших дій дізнавача. 

Вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо 

яких надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, та не 

входять до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово 

вилученими і щодо них дізнавач у встановлений КПК термін вирі-

шує питання по суті (накладає арешт чи повертає власнику). 
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6.5.  Поняття, види, порядок проведення 

та процесуальне оформлення огляду 

 
Згідно з КПК, огляд є слідчою (розшуковою) дією. Слідча 

(розшукова) дія спрямована на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК). Підставами для проведення слідчої 

(розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на 

можливість досягнення її мети. Слідчий, дізнавач, прокурор вживає 

належних заходів для забезпечення присутності під час проведення 

огляду осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені. Перед проведенням огляду особам, які беруть у ньо-

му участь, розʼясняють їх права і обовʼязки, а також відповідаль-

ність, установлену законом (ч. 3 ст. 223 КПК). Проведення огляду у 

нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невід-

кладних випадків, коли затримка в його проведенні може призвести 

до втрати слідів кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 223 КПК).  

Слідчий огляд дозволяє безпосередньо сприймати місце по-

дії, обʼєкти з метою виявлення слідів кримінального правопору-

шення та зʼясування обставин події, що мають значення для прова-

дження, формувати уявлення про механізм кримінального право-

порушення та особу правопорушника, висувати слідчі версії та 

правильно визначати напрями розслідування. Від своєчасності 

та  якості проведення слідчих оглядів у багатьох випадках залежить 

успіх у розслідуванні кримінальних правопорушень. 

У ст. 237 КПК, безпосередньо присвяченій огляду, вказано 

такі його види:  

‒ огляд місцевості; 

‒ приміщення; 

‒ речей та документів.  

Незважаючи на це, багато авторів, наводячи перелік таких 

видів огляду, зважають на те, що криміналістична класифікація 

слідчих оглядів на види більш розширена і враховує важливі такти-

чні аспекти їх підготовки та проведення. Кожний із видів слідчого 

огляду має специфічні особливості, які визначають порядок його 

проведення. Так, окремим видом огляду є огляд місця події, яким 
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може бути певна місцевість чи її окрема ділянка, приміщення 

або  будівля, в якому готувалося кримінальне правопорушення, де 

він був вчинений або де настали шкідливі наслідки чи зберігаються 

його сліди, а під час огляду місця події може відбуватися огляд 

окремих предметів, документів, трупа. 

Види огляду: 

– огляд місця події (ч. 3 ст. 214). Огляд місця події належить 

до слідчої (розшукової) дії, зволікання з проведенням якої може 

спричинити зміну обстановки, зникнення слідів кримінального 

правопорушення або особи, якою воно було вчинено, предметів, які 

можуть стати речовими доказами. Особливість цього виду огляду 

полягає у тому, що, згідно з ч. 3 ст. 214 КПК, огляд місця події 

у  невідкладних випадках може бути проведений до внесення відо-

мостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійс- 

нюється негайно після завершення огляду; 

– огляд місцевості, приміщення, речей і документів (ст. 237 

КПК). Огляд місцевості полягає в дослідженні певної території 

(ділянок земної поверхні чи водного простору), на якій можуть 

бути, наприклад, викрадене майно, цінності, а також результати 

дій, спрямованих на приховання слідів кримінального правопору-

шення. Такий огляд місцевості проводиться й з метою виявлення 

субʼєкта його вчинення, місць його перебування як до, так і після 

протиправних дій.  

Огляд приміщень, які не є місцем події, проводиться в обме-

жених випадках (наприклад, з метою встановлення умов життя 

неповнолітнього). Огляд приміщень може проводиться з метою 

виявлення речових доказів, слідів кримінального правопорушення, 

викрадених цінностей, місця перебування підозрюваного. 

Сутність огляду речей полягає у огляді різних предметів. 

Якщо вони причинно повʼязані із подією кримінального правопо-

рушення, йдеться про огляд речових доказів (ст.ст. 98–100 КПК). 

Огляд документів – це слідча (розшукова) дія, яка полягає 

в  їх вивченні та дослідженні з метою виявлення і фіксації ознак, 

що надають документам значення речових доказів. Згідно зі ст. 99 

КПК, документом є спеціально створений з метою збереження ін-

формації матеріальний обʼєкт, який містить зафіксовані за допомо-

гою письмових знаків, звуку, зображення відомості, які можуть 
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бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються 

під час кримінального провадження; 

– огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 233 КПК). 

Проведення вказаного виду огляду здійснюється згідно з ст. 233 

КПК, якою встановлено, що проникнення до житла чи іншого во-

лодіння особи може бути здійснено лише на підставі ухвали слід-

чого судді, окрім невідкладних випадків, передбачених ч. 3 ст. 233 

КПК – повʼязаних із врятуванням життя людей та майна чи з без-

посереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину. 

– огляд трупа (ст.ст. 238, 239 КПК). 

Огляд трупа слідчим, дізнавачем, прокурором проводиться 

за  обовʼязкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо 

вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. Після 

огляду труп підлягає обовʼязковому направленню для проведення 

судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. 

Окремий вид огляду трупа становить його проведення, повʼязане 

з  ексгумацією (ст. 239 КПК). 

Фактичною підставою проведення огляду є зафіксована 

у  процесуальних документах кримінального провадження або в 

повідомленнях, заявах про правопорушення необхідність зʼясу- 

вання обстановки події, а також інших обставин, що мають значен-

ня для розслідування. 

Огляд проводиться лише після початку кримінального про-

вадження. Винятком є проведення огляду місця події за умов  

невідкладності (ч. 3 ст. 214 КПК), що дозволяє проводити його 

до  внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розсліду-

вань і початку кримінального провадження. 

Проведення огляду у нічний час (з 22 до 6 год.) не допус- 

кається за винятком невідкладних випадків, коли зволікання у їх 

проведенні може призвести до втрати слідів кримінального право-

порушення чи втечі підозрюваного (ч. 4 ст. 223 КПК). 

Для надання допомоги дізнавачу до проведення огляду  

можуть залучатися спеціалісти та працівники оперативних підроз-

ділів, інші компетентні субʼєкти. 

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий,  

підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники 
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кримінального провадження. Особи, у присутності яких здійсню-

ється огляд, під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії мають 

право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огля-

ду. Слідчий, дізнавач, прокурор має право заборонити будь-якій 

особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати 

будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих 

вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

Під час огляду слідчий, дізнавач, прокурор або за їх дору-

ченням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, 

виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих 

речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі 

і  документи, які мають значення для кримінального провадження. 

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню 

незалежно від їх стосунку до кримінального провадження. Вилуче-

ні речі та документи, що не належать до предметів, які вилучені 

законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 

Недопустимо принижувати честь і гідність осіб, які беруть 

участь у проведенні огляду, а також інших присутніх осіб, ставити 

під загрозу їх життя і здоровʼя.  

Під час проведення огляду житла чи іншого володіння особи 

ухвала слідчого судді виготовляється у двох копіях і повинна від-

повідати загальним вимогам до судових рішень, а також містити 

відомості про:  

‒ строк дії ухвали, який не може перевищувати одного мі-

сяця з дня постановлення ухвали;  

‒ прокурора, слідчого, який клопотався про огляд;  

‒ положення закону, на підставі якого виноситься ухвала;  

‒ житло чи інше володіння особи або частину житла чи ін-

шого володіння особи, які мають бути піддані огляду;  

‒ особу, який належить житло чи інше володіння, та особу, 

у фактичному володінні якої воно знаходиться;  

‒ речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться 

огляд.  

Таким чином, значення слідчого огляду під час проведення 

досудового розслідування складно переоцінити. Ця слідча (розшу-

кова) дія дає змогу безпосередньо сприймати місце події, обʼєкти 
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з  метою виявлення слідів кримінального правопорушення та 

зʼясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у криміналь-

ному провадженні, формувати уявлення про механізм кримінально-

го правопорушення та особу правопорушника, висувати слідчі  

версії та правильно визначати напрями розслідування. Від своєчас-

ності та якості проведення слідчих оглядів у багатьох випадках 

залежить успіх у розслідуванні кримінальних правопорушень.  

 

 

6.6. Поняття, види, порядок проведення 
та процесуальне оформлення освідування 

 
Одним із різновидів огляду є освідування підозрюваного, 

свідка чи потерпілого, яке проводиться дізнавачем (слідчим, про-

курором) з метою виявлення на тілі: слідів кримінального право-

порушення чи особливих прикмет. Оскільки законодавець не дає 

чіткого переліку підстав для проведення освідування, то слід конс-

татувати, що на практиці цю слідчу (розшукову) дію варто прово-

дити за необхідності, зважаючи на обставини розслідування конк-

ретного кримінального правопорушення. 

Процесуальний порядок проведення освідування регламен-

тується ст. 241 КПК. З аналізу положень цієї статті можна виок-

ремити низку особливостей, які повинен враховувати дізнавач за 

підготовки та проведення означеної слідчої (розшукової) дії: 

‒ обʼєкт освідування – тіло живої людини (підозрюваного, 

потерпілого, свідка); 

‒ мета освідування – виявлення слідів кримінального пра-

вопорушення чи/та особливих прикмет; 

‒ суть освідування – огляд уповноваженою особою з вико-

ристанням таких методів як спостереження, вивчення та аналіз 

властивостей і ознак на живому тілі з обовʼязковою фіксацією цьо-

го процесу в протоколі та додатках; 

‒ освідування проводиться у випадках, коли не потрібно 

проводити судово-медичну експертизу; 

‒ для проведення освідування обовʼязково необхідна поста-

нова прокурора; 
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‒ за необхідності для проведення освідування залучається 

судово-медичний експерт чи лікар; 

‒ освідування проводиться особою тієї ж статті, якщо воно 

повʼязане з необхідністю оголювати тіло освідуваної особи (це 

не  стосується випадків його проведення судово-медичним експер-

том чи лікарем); 

‒ під час проведення освідування не допускаються дії, що 

принижують честь і гідність особи, або небезпечні для її здоровʼя; 

‒ освідування може проводитися примусово; 

‒ під час проведення освідування можуть застосовуватися 

фотографування, відеозапис та інші технічні засоби. 

Загалом процедуру освідування можна описати так. Оскільки 

для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії необхідні  

фактичні та процесуальні підстави, то для прийняття рішення 

щодо проведення освідування дізнавач повинен мати інформацію, 

яка дає підстави вважати, що на тілі особи є та можуть бути вияв-

лені сліди кримінального правопорушення та/або особливі прикме-

ти. Після чого дізнавач звертається до прокурора з клопотанням та 

отримує від нього дозвіл у вигляді постанови про проведення осві-

дування (така особливість повʼязана із обмеженням права особи на 

її тілесну недоторканість). 

Маючи на руках постанову прокурора про проведення осві-

дування, дізнавачу слід обрати час, місце проведення та його учас-

ників. Також рекомендується спрогнозувати міру одягнення осві-

дуваної особи (особливо в холодну пору року) та її можливу реак-

цію на проведення освідування. 

Якщо дізнавач і учасники освідування тієї ж статі, що й осві-

дувана особа, то вказану слідчу (розшукову) дію він може провести 

самостійно. Якщо освідувана особа протилежної статі і в ході про-

ведення освідування планується оголювати особу, обовʼязково слід 

залучати судово-медичного експерта чи лікаря цієї ж статі. Щодо 

поняття «оголення особи», то законодавець чітко не наводить його 

розшифрування. Серед фахівців кримінального процесуального 

права переважає думка, що оголення рук до передпліччя, ніг до 

колін і верхньої частини грудей (у чоловіків) та спини не слід при-

рівнювати до оголення прихованих частин тіла особи. Наразі вирі-

шення цього питання входить до прерогативи дізнавача (слідчого, 
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прокурора), який прийматиме таке рішення в кожному конкретно-

му випадку, зважаючи на обставини, що виникли. 

Для проведення освідування особи дізнавач зобовʼязаний за-

лучити не менше двох понятих (ч. 7 ст. 223 КПК). Також він може 

залучати до його проведення спеціалістів відповідного профілю для 

досягнення поставлених завдань (наприклад, спеціаліст-криміна- 

ліст, медичний працівник тощо). Слід мати на увазі, що не кожній 

особі, яка надала згоду пройти освідування, буде приємно, що її 

оголене тіло оглядатиме не тільки дізнавач, але й інші сторонні. 

Перед проведенням освідування дізнавач предʼявляє та озна-

йомлює освідувану особу з постановою про проведення освідуван-

ня та пропонує пройти його добровільно, її відповідь на це фік- 

сується в протоколі. 

У разі добровільної згоди освідування проводиться за таким 

загальним алгоритмом:  

‒ спочатку проводиться загальний огляд особи в одязі – від 

загального до конкретного, зверху вниз;  

‒ потім оглядаються відкриті ділянки тіла особи;  

‒ далі пропонується поступово знімати одяг та оглядаються 

ділянки тіла, які він покривав, з метою виявлення слідів криміналь-

ного правопорушення чи/та особливих прикмет;  

‒ виявлені сліди чи/та ознаки фіксуються в протоколі та 

за  допомогою технічних засобів фіксації;  

‒ за необхідності оглядається одяг особи;  

‒ пропонується особі одягнутися. 

Неприпустимими під час освідування зі сторони дізнавача 

та  інших його учасників (понятих, спеціалістів) є висловлювання 

щодо освідуваної особи насмішок, зауваження чи коментарі з при-

воду фізичних вад, аномалій анатомічної будови тіла, вживання 

непристойних висловлювань, двозначні погляди, погладжування чи 

поляскування по оголених ділянках тіла. Тривале перебування 

освідуваної особи на холоді може призвести до її захворювання, а 

використання деяких технічних засобів може спричинити неприєм-

ні відчуття чи пошкодження шкіряного покрову. Це також слід 

ураховувати, щоб не завдати шкоди здоровʼю освідуваної особи. 

Якщо освідується особа протилежної статі, дізнавач зо-

бовʼязаний запросити для його проведення судово-медичного  
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експерта чи лікаря цієї ж статі. У такому разі дізнавач особисто 

присутній під час освідування до того часу, поки не настане час для 

безпосереднього оголення особи.  

На час огляду тіла він виходить із  приміщення, де прово-

диться освідування, та заходить після того, як освідувана особа 

буде оглянута судово-медичним експертом чи лікарем та одягнеть-

ся. Після цього дізнавач у протокол заносить інформацію про ре-

зультати огляду і завершує проведення слідчої (розшукової) дії. 

У  описаній ситуації поняті залишаються на місцях упродовж про-

ведення всієї процесуальної дії. 

Освідування (підозрюваного, потерпілого чи свідка) може 

бути проведене примусово. В цьому випадку дізнавач освідуваній 

особі обовʼязково після його проведення повинен надати копію 

протоколу. У цій ситуації науковці рекомендують дізнавачу споча-

тку застосувати усі можливі тактичні прийоми, щоб переконати 

особу пройти освідування добровільно та розʼяснити, що в іншому 

випадку освідування буде проведе. Законодавець не визначає, які 

саме заходи примусу можна застосувати для досягнення мети осві-

дування (це повʼязано найперше з різним процесуальним статусом 

осіб), але в такому разі доцільно залучати до його проведення пра-

цівників оперативних підрозділів, обовʼязково застосовувати техні-

чні засоби фіксації та намагатися мінімізувати шкоду, що може 

бути заподіяна освідуваній особі. 

Повнота та неупередженість проведення освідування цілком 

залежить від обраних дізнавачем засобів фіксації цієї слідчої (роз-

шукової) дії. Головним засобом фіксації ходу та результатів освіду-

вання буде протокол, в якому послідовно описуються: виявлені 

сліди кримінального правопорушення та особливі прикмети; пов-

ний опис їх індивідуальних ознак. Окрім того, протокол повинен 

складатися із дотриманням вимог, визначених ст. 104 КПК (повний 

перелік його учасників, розʼяснення прав, обовʼязків і відповідаль-

ності, характеристика застосованих технічних засобів фіксації, 

умови та порядок проведення тощо). 

Якщо застосовуються технічні засоби фіксації (фото- чи ві-

деозйомка), то за результатами їх застосування оформляються до-

датки з дотриманням вимог, визначених ст. 105 КПК. Також слід 

ураховувати, що зображення, демонстрація яких може розгляда- 
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тися як образлива для освідуваної особи, зберігаються дізнавачем 

в  опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під час  

судового розгляду. Носії такої інформації поміщуються в конверт, 

який опечатується та підписується з пояснювальним записом  

дізнавачем. 

 

 
6.7.  Слідчий експеримент:  

поняття, порядок проведення  
та процесуальне оформлення 

 
Під час досудового розслідування у формі дізнання може ви-

никнути потреба у слідчому експерименті – слідчій (розшуковій) 

дії, яка проводиться з метою перевірки і уточнення відомостей, які 

мають значення для встановлення обставин кримінального право-

порушення (ст. 240 КПК). 

Процесуальною підставою для проведення слідчого експе-

рименту буде наявність у дізнавача письмової добровільної згоди 

особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, на проведення 

там слідчого експерименту або ухвали слідчого судді з цього приво-

ду. Щоб отримати ухвалу слідчого судді, дізнавачу необхідно скла-

сти клопотання та погодити його з прокурором. Саме клопотання 

слідчим суддею розглядається у тому ж порядку, що і клопотання 

про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. Це 

слід  обовʼязково враховувати, оскільки зазначена слідча (розшуко-

ва) дія, залежно від обставин вчинення кримінального право- 

порушення, може проводиться як на відкритій місцевості чи у гро-

мадському місці, так і у службовому приміщенні, житлі чи іншому 

володінні особи. І не завжди їх власник не заперечуватиме щодо 

її  проведення. 

Нагадаємо, що, відповідно до положень ч. 2 ст. 233 КПК, під 

житлом слід розуміти будь-яке приміщення, яке знаходиться у пос-

тійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його приз-

начення і правового статусу, та пристосоване для постійного або 

тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі части-

ни такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміють 
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транспортний засіб, земельну ділянку, гараж, іншу будівлю чи 

приміщення побутового, службового, господарського, виробничого 

та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. 

Фактичною підставою для проведення слідчого експеримен-

ту буде необхідність експериментальним шляхом перевірити чи 

уточнити отримані під час досудового розслідування фактичні дані. 

Зазвичай, слідчий експеримент проводиться з метою:  

‒ перевірити можливість особи сприймати (чути, бачити) 

подію чи обʼєкт у певному місці за певних обставин;  

‒ зʼясувати, чи може особа виконати якісь дії (перенести 

обʼєкт, виготовити обʼєкт, подолати перешкоду) за певних умов, 

наявними засобами та за певний проміжок часу;  

‒ встановити механізм події чи окремі її елементи (де і коли 

саме вона розпочалася, що і в якій послідовності відбувалося, де 

і  які сліди залишалися);  

‒ уточнити, які дії виконувала певна особа. 

Законодавець визначає, що слідчий експеримент може бути 

проведений шляхом: відтворення дій, обстановки та обставин  

певної події; проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

На  практиці, зазвичай, ці два види слідчого експерименту не роз-

діляються, а взаємодоповнюють один одного. 

До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені пі-

дозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник, спеціаліст 

і не менше 2-х понятих. Також до цього переліку, зважаючи на 

особливості та процесуальний статус, можна додати перекладача, 

законного представника, педагога чи психолога. Потребу їх залу-

чення, наприклад, слід установити, якщо підозрюваний не володіє 

державною мовою або потерпілий є неповнолітнім. У будь-якому 

випадку слід памʼятати, що для участі в слідчому експерименті 

доцільно залучати лише необхідних осіб, щоб забезпечити як ефек-

тивність його проведення, так і унеможливити витік важливої ін-

формації. 

Під час проведення слідчого експерименту перевіряються чи 

уточняються відомості, що повідомляються підозрюваним, потер-

пілим чи свідком. Тому саме вони є активними учасниками слідчо-

го експерименту, а дізнавач, хоч і є організатором і координатором 

його проведення, виконує другорядну роль. 
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Дізнавачу слід памʼятати, що, відповідно до Постанови Вер-

ховного Суду від 14 вересня 2020 року, під час проведення слідчо-

го експерименту участь підозрюваного не може виявлятися виклю-

чно у формі повідомлень відомостей про фактичні дані, які мають 

значення для кримінального провадження (адже це є предметом 

допиту). Слідчий експеримент здійснений у такій формі, що 

не  містить ознак відтворення дій, обстановки, обставин події,  

проведення дослідів чи випробувань, а посвідчується винятково 

проголошенням підозрюваним, лише зізнання має розцінюватися 

як повторний допит, що не може мати в суді доказового значення. 

Показання підозрюваного в будь-якому випадку не можуть бути 

судовим доказом, а протоколи слідчих (розшукових) дій (слідчого 

експерименту) після їх оцінки судом з точки зору належності,  

допустимості і достовірності набувають значення судового доказу. 

На нашу думку, такі ж вимоги (щодо не тільки простого повідом-

лення інформації, але й обовʼязкових відтворювальних дій) слід 

застосовувати до слідчих експериментів, що проводяться з участю 

потерпілого чи свідка. 

Підозрюваний, потерпілий чи свідок можуть відмовитися 

від  участі у слідчому експерименті, зважаючи на ті чи інші обста-

вини. У такому разі дізнавачу рекомендується використовувати 

засоби переконання, оскільки інших заходів впливу законодавець 

не передбачив. 

Плануючи слідчий експеримент, дізнавач повинен урахову-

вати, що його проведення не допустиме у випадках, коли:  

‒ створюється небезпека для життя і здоровʼя осіб, які бе-

руть у ньому участь, чи інших осіб;  

‒ принижується їх честь і гідність;  

‒ завдається шкода.  

За наявності хоча б однієї з цих обставин від слідчого експе-

рименту слід відмовитися і шукати інші шляхи перевірки чи уточ-

нення обставин кримінального правопорушення. 

Під час підготовки й проведення слідчого експерименту діз-

навач повинен ураховувати такі тактичні правила:  

‒ слідчий експеримент слід проводити в умовах і обстанов-

ці, максимально наближених до тих, в яких відбувалася подія;  

‒ слідчий експеримент бажано проводити в тому самому 

місці, де відбувалася подія, що перевіряється (дізнавачу рекомен-
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дується перед слідчим експериментом побувати в тому місці та 

встановити, чи є потреба в реконструкції місця події і чи немає 

загроз для життя і здоровʼя учасників);  

‒ слідчий експеримент слід проводити в такий самий час, 

коли відбувалася подія;  

‒ для проведення слідчого експерименту варто використо-

вувати схожі макети знарядь і засобів, які використовувалися під 

час події, що перевіряється;  

‒ досліди варто повторювати кілька разів (не менше 3-х), 

змінюючи окремі його умови, щоб можна було говорити про отри-

мання якогось стабільного результату. 

Слідчий експеримент може проводиться або у спеціально  

обладнаному приміщенні (наприклад, за потреби проведення  

дослідів чи випробувань), або з виходом у певне місце (місце- 

вість) (наприклад, для відтворення дій, обстановки та обставин 

певної  події). 

Загалом алгоритм проведення слідчого експерименту можна 

описати так: 

–  визначення місця проведення слідчого експерименту (об-

ладнання його необхідними засобами та проведення за потреби 

реконструкції); 

–  збір учасників слідчого експерименту, розʼяснення прав, 

обовʼязків і відповідальності, повідомлення суті процесуальної дії 

та про застосування технічних засобів фіксації; 

–  пропозиція активному учаснику слідчого експерименту 

(підозрюваному, потерпілому, свідку) розказати та показати (про-

демонструвати), як відбувалася подія, обставини якої перевіряють-

ся чи уточнюються; 

–  слідування за активним учасником, сприймання від нього 

інформації та дій і розʼяснень; 

–  фіксація ходу і результатів слідчого експерименту. 

Основним способом фіксації ходу та результатів слідчого ек-

сперименту є протокол, який складається з дотриманням вимог, 

визначених ст. 104 КПК. Для того, щоб цей протокол відповідав 

своєму призначенню та слугував джерелом доказів, слід дотриму-

ватись таких вимог:  

‒ протокол повинен бути складений належною особою;  



181 

‒ протокол складається невідкладно (тобто тоді, коли без-

посередньо проводиться слідчий експеримент);  

‒ обʼєктивність, повнота та логічність протоколу (опи- 

суються лише ті дії, які були здійснені під час слідчого експериме-

нту, викладена сутність дослідів та отриманих результатів);  

‒ протокол повинен містити зрозумілу, просту і доцільну 

термінологію та бути складений так, аби його можна було  

прочитати. 

Також під час проведення слідчого експерименту можуть 

проводиться вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, 

складатися плани і схеми, виготовлятися графічні зображення, від-

битки чи зліпки. Якщо слідчий експеримент проводиться у житлі 

чи іншому володінні особи, застосуванні аудіо- та відеозйомки 

обовʼязкове. Вони долучаються до протоколу як додатки. Указані 

додатки повинні бути належно виготовлені, упаковані з метою на-

дійного зберігання, а також засвідчені підписами дізнавача, спеціа-

ліста та інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилу-

ченні таких додатків. 

 
 

6.8. Експертиза під час провадження дізнання: 

підстави проведення  
та порядок залучення експерта. 

Отримання зразків для експертизи 

 
Під час провадження дізнання, на відміну від висновку спе-

ціаліста, висновки експерта надаються тільки після внесення даних 

про кримінальне провадження до ЄРДР. Експертиза проводиться 

експертною установою, експертом або експертами, яких залучають 

сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопо-

танням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених 

ст.  244 КПК, якщо для зʼясування обставин, що мають значення 

для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 

ст. 242 КПК). З огляду на це нормативне положення, можна визна-

чити такі підстави для проведення судових експертиз під час 

розслідування кримінальних проступків: 
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–  процесуальна підстава – це процесуальний документ упо-

вноваженого субʼєкта, яким у резолютивній частині доручається 

проведення конкретного виду експертизи певній експертній уста-

нові чи експертам, визначається перелік питань та обʼєктів, які 

надаються на дослідження, а також матеріали кримінального про-

вадження для ознайомлення.  

Під час дізнання такими процесуальними підставами можуть 

бути постанова дізнавача, прокурора, ухвала слідчого судді, ухва-

лена за клопотанням сторони кримінального провадження. Сторона 

обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням за  

необхідності примусового залучення особи для проведення медич-

ної або психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК). Сторона захи-

сту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах 

для проведення експертизи, зокрема обовʼязкової (ч. 2 ст. 243 

КПК). Слід памʼятати, що проведення криміналістичних, судово-

медичних і психіатричних експертиз виконується винятково дер-

жавними спеціалізованими установами (ч. 3 ст. 7 Закону України 

«Про судову експертизу»). 

Постанова про призначення експертизи складається з трьох 

частин: вступної (дата, місце, відомості про дізнавача, номер ЄРДР 

тощо), мотивувальної (короткий опис обставин та обґрунтування 

необхідності застосування спеціальних знань) та резолютивної 

(визначення виду експертизи та субʼєкта її виконання, перелік за-

питань, перелік наданих на дослідження обʼєктів та матеріалів для 

ознайомлення, дозвіл на часткове, а за необхідності повне викорис-

тання наданих обʼєктів чи зміну їх властивостей, якщо це передба-

чено відповідною методикою експертних досліджень). 

У звʼязку з тим, що висновки спеціалістів визнані джерелом 

доказів у розслідуванні кримінальних проступків, потреба прово-

дити судові експертизи залежить від конкретної практичної ситуа-

ції дізнання. Відповідно до ст. 298
4 

КПК, особі, якій вручається 

повідомлення про підозру, повідомляється про результати медич-

ного освідування та висновку спеціаліста, якщо матеріали дізнання 

містять такі документи. Особа, якій повідомляється про підозру, 

може висловити незгоду з висновком спеціаліста і впродовж насту-

пних 48 год. подати дізнавачу або прокуророві клопотання про 

проведення експертизи. У відповідь на таке клопотання дізнавач 
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або прокурор має відреагувати і за необхідності звернутися до екс-

перта для проведення експертизи із дотриманням усіх правил, пе-

редбачених законодавством. Важливо памʼятати, що йдеться про 

право, а не обовʼязок дізнавача чи прокурора залучати експерта. 

Якщо ж особа протягом 48 год. особа не звернеться з такою ініціа-

тивою, то відповідне клопотання про проведення експертизи може 

бути заявлено тільки під час судового розгляду; 

–  фактична підстава – це сукупність фактичних даних, які 

у певній ситуації дізнання потребують застосування спеціальних 

знань для зʼясування обставин, що мають значення для розсліду-

вання кримінального правопорушення. Аналіз ч. 2 ст. 242 КПК дає 

змогу визначити, що під час розслідування кримінальних проступ-

ків законодавство передбачає обовʼязкове залучення дізнавачем 

експерта для проведення судових експертиз з метою:  

− встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;  

− визначення психічного стану підозрюваного за наявності 

відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності або обме-

женої осудності;  

− встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішен-

ня питання про можливість притягнення її до кримінальної відпові-

дальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;  

− визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпі-

лий не може їх установити та не надав документ, що підтверджує 

розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди 

довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням. 

Варто відзначити, що практика дізнання не вичерпується 

вказаними нормативними положеннями. Діапазон застосування 

спеціальних знань у розслідуванні кримінальних проступків доволі 

широкий. Наведемо кілька прикладів із практичних ситуацій, коли 

під час дізнання необхідно залучити експерта для проведення екс-

пертизи та дачі висновків: 

− у розслідуванні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 та 2 

ст. 125 КК України) чи опору представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу (ч. 1 ст. 342 КК України) призначаються 

медичні експертизи; 

− під час розслідування крадіжок (ч. 1 ст. 185 КК України) – 

товарознавчі та криміналістичні експертизи; 
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− при розслідуванні викрадення води, електричної або теп-

лової енергії шляхом її самовільного використання (ч. 1 ст. 188
1
 

КК  України) – інженерно-технічні експертизи (наприклад, елект-

ротехнічні), трасологічні експертизи пломб; 

− у розслідуванні незаконного заволодіння ґрунтовим пок-

ривом (поверхневим шаром) земель (ч. 1 ст. 239
1
 КК України) – 

екологічні експертизи; 

− за розслідування незаконного виробництва, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ч. 1 

ст. 309 КК України) – криміналістичні експертизи (матеріалів 

та  речовин); 

− під час розслідування підроблення документів, печаток, 

штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, 

печаток, штампів (чч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України) – криміналістичні 

експертизи (технічні експертизи документів, почеркознавчі експер-

тизи); 

− у розслідуванні кримінальних проступків, вчинених непо-

внолітніми, – психологічні експертизи; 

− за розслідування кримінальних проступків, вчинених осо-

бами, щодо яких існують сумніви в їх осудності, – психіатричні 

експертизи.  

В Україні не допускається проведення експертизи для 

зʼясування питань права (ч. 1 ст. 242 КПК). Іншими словами, не 

можна ставити експерту питання, які повинен вирішувати дізнавач, 

прокурор, слідчий суддя та суд. Це, передусім, питання правової 

кваліфікації діяння, питання форми співучасті, форми вини тощо. 

Наприклад, не можна ставити запитання експерту «чи охоплюють-

ся дії … складом кримінального проступку, передбаченого…?», «чи 

відповідають дії … вимогам закону …?» і т.д. 

Підготовка до судової експертизи. Залучення експерта пе-

редбачає необхідність: проаналізувати інформацію про криміналь-

не правопорушення; зібрати необхідні обʼєкти для дослідження; 

визначити вид експертизи, експертну установу (експертів); визна-

чити перелік запитань; підготувати постанову про призначення 

експертизи або клопотати перед слідчим суддею про призначення 

експертизи в установлених законом випадках. До постанови про 
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призначення експертизи додається супровідний лист із відповідним 

присвоєним номером вихідної кореспонденції.  

З огляду на зміст висновку експерта, дізнавачу за підготовки 

матеріалів для судових експертиз слід памʼятати про таке: 

–  усі обʼєкти для судових експертиз мають бути в належний 

спосіб вилучені та упаковані під час слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій. Якщо протоколи слідчих (розшукових) дій, за 

яких були вилучені вказані обʼєкти, будуть визнані судом недопус-

тимими джерелами доказів, то на підставі застосування «доктрини 

отруйного дерева» і всі інші похідні докази будуть визнані недопу-

стимими (ч. 5 ст. 101 КПК). Приміром, якщо протокол огляду, в 

ході якого було вилучено речовину, схожу на наркотичну, буде 

визнано судом недопустимим джерелом доказів, оскільки під ви-

глядом огляду насправді було проведено особистий обшук особи, 

що суперечить вимогам КПК України, то і висновок експерта, яким 

установлено вид наркотичного засобу та його вага, також буде ви-

знано недопустимим джерелом доказів у цьому кримінальному 

провадженні; 

–  неправильне упакування або пошкодження упакування 

обʼєктів для майбутніх експертиз буде докладно описано експер-

том, тому слід ретельно організовувати вилучення обʼєктів різних 

видів, їх упакування, виконання підписів, виготовлення бирок, опе-

чатування, для того, щоб у подальшому не виникало сумнівів щодо 

можливості доступу до упакованих обʼєктів з метою їх підміни, 

зміни їх властивостей, руйнування чи пошкодження тощо. Герме-

тичність і збереження властивостей обʼєктів експертних дослі-

джень забезпечують спеціальні номерні полімерні сейф-пакети 

Національної поліції, проте у випадках вилучення обʼєктів у воло-

гому стані з метою запобігання їх деструкції (гниття, ураження 

пліснявою) слід використовувати паперові конверти, картонні ко-

робки, або мішки з тканини; 

–  перед проведенням експертиз, коли є сумніви щодо корек-

тності формулювання поставлених запитань, вибору обʼєктів, дос-

татності матеріалів для ознайомлення, доцільно проконсультувати-

ся із експертами, щоб уникнути в подальшому ситуацій скерування 

клопотань, оскільки це може подовжити тривалість проведення 

досліджень і надання висновків;  
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–  у постанові про призначення експерти важливо надати до-

звіл на повне або часткове знищення, використання обʼєкта дослі-

дження, зміни його властивостей, якщо це передбачено методами 

дослідження, застосування яких є необхідним для підготовки від-

повідей на поставлені питання (п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК). За відсутності 

такого дозволу експертом складається клопотання, яке скеровуєть-

ся ініціатору експертизи для отримання такого дозволу, однак якщо 

впродовж 45 днів відповідь не надійде, експерт складає повідом-

лення про неможливість виконання експертизи.  

Порядок отримання зразків для експертизи. Під час про-

вадження дізнання типовими обʼєктами експертних досліджень є 

люди, матеріальні обʼєкти (конкретні речі, речовини та матеріали), 

документи. В окремих випадках для потреб експертиз потрібні 

зразки. 

У криміналістичній теорії зразки поділяють на три категорії: 

вільні зразки – тобто ті, які були створені (існували) до початку 

кримінального провадження; умовно вільні зразки – тобто ті, які 

були створені (існували) після початку кримінального проваджен-

ня, але не у звʼязку з проведенням експертизи; експериментальні 

зразки – тобто ті, які були спеціально отримані для потреб експерт-

ного дослідження у ході експертизи. Типовою є необхідність відіб-

рання зразків почерку, відбитків пальців, біологічних слідів (як 

правило, букального епітелію), голосу людини, ґрунтів, лакофарбо-

вих та інших речовин, відбитків печаток та штампів тощо. 

Порядок отримання зразків передбачено ст. 245 КПК і здійс-

нюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей 

і  документів (ст. 160–166 КПК). Зразки відбирає сторона, яка іні-

ціювала проведення експертизи. Дізнавач може залучити спеціаліс-

та для відбирання зразків (ч. 2 ст. 71 КПК). 

Якщо особа добровільно погоджується надати біологічні  

зразки, то вони відбираються за правилами проведення освідування 

(ст. 242 КПК). Якщо особа відмовляється надати біологічні зразки, 

слідчий суддя, суд у порядку, визначеному ст. 160–166 КПК, має 

право дозволити слідчому, прокурору (або зобовʼязати їх, якщо 

клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання 

біологічних зразків примусово.  

З переліками орієнтовних питань експертиз та з правилами 

відбирання окремих видів зразків можна ознайомитися у науково-
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методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень, затверджених нака-

зом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5. 

Висновок експерта у матеріалах дізнання. Висновки екс-

перта, отримані дізнавачем в установленому законом порядку, оці-

нюються як джерела доказів з точки зору належності, допустимості 

та достовірності, використовуються для прийняття процесуальних 

рішень, надаються стороні захисту, потерпілому для ознайомлення 

під час відкриття матеріалів дізнання у порядку, визначеному ст. 

290 КПК. Складаючи обвинувальний акт, дізнавач повинен вказати 

розмір витрат на залучення експерта (п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК). 

За клопотанням сторони кримінального провадження, потер-

пілого або за власною ініціативою суд має право викликати експер-

та для допиту для розʼяснення висновку. Допит експерта прово-

диться з дотриманням вимог ст. 356 КПК. Крім того, відповідно 

до  ч. 2 ст. 332 КПК, суд може доручити проведення експертизи, 

якщо суду: 

–  були надані кілька висновків експертів, які суперечать 

один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені су-

перечності;  

–  виникли підстави для призначення психіатричної експер-

тизи (ст. 509 КПК України);  

–  існують достатні підстави вважати висновок експерта (ек-

спертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим мате- 

ріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його  

правильності.  

 

 
6.9. Негласні слідчі (розшукові) дії, 

які проводяться під час провадження дізнання. 
Фіксація їх результатів і використання 

під час провадження дізнання 
 

Негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих  

(розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення 

яких  не  підлягають розголошенню, за винятком випадків, перед-

бачених  КПК. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0#w1_56
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0#w1_56
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0#w1_52
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КПК (глава 21) містить вичерпний перелік негласних слідчих 

(розшукових) дій: 

‒ втручання в приватне спілкування, різновидами якого 

є  аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонден-

цію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспорт-

них телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем (ст.ст. 258, 260–264 КПК); 

‒ дослідження інформації, отриманої під час застосування 

технічних засобів (ст. 266 КПК); 

‒ обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи (ст. 267 КПК); 

‒ встановлення місцезнаходження радіоелектронного засо-

бу  (ст. 268 КПК); 

‒ моніторинг банківських рахунків (ст. 269
1
 КПК); 

‒ спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 

КПК); 

‒ аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК); 

‒ контроль за вчиненням злочину, формами якого є конт- 

рольована поставка, контрольована та оперативна закупка, спе- 

ціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину 

(ст.  271 КПК); 

‒ виконання спеціального завдання з розкриття злочин-

ної  діяльності організованої групи чи злочинної організації 

(ст.  272  КПК); 

‒ виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засо-

бів для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) 

дій  (ст. 273 КПК); 

‒ негласне отримання зразків, необхідних для порівняльно-

го дослідження (ст. 274 КПК). 

Інші нормативно-правові акти (постанови Кабінету Міністрів 

України, відомчі накази правоохоронних органів) можуть містити 

тільки положення про порядок і тактику проведення, визначені у 

главі 21 КПК негласних слідчих (розшукових) дій.  

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст. 260, 261, 

262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали 

слідчого судді), 267, 269, 269
1
, 270, 271, 272, 274 КПК, проводяться 

винятково у кримінальному провадженні щодо тяжких або особ- 

ливо тяжких злочинів. 



189 

Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ч. 2 ст. 264 та 

ст.  268 КПК, можуть проводитися у кримінальних провадженнях 

незалежно від ступеня тяжкості злочинів, а також щодо криміналь-

них проступків (ст. 300 КПК).  

Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

приймає на підставах та в порядку, передбачених главою 21 КПК:  

– слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотан-

ням слідчого, погодженого з прокурором, про дозвіл на проведення 

втручання в приватне спілкування (ст.ст. 260–264 КПК), обстежен-

ня публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 

(ст. 267 КПК), установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст. 268 КПК), спостереження за особою, річчю або місцем 

(ст. 269 КПК), моніторингу банківських рахунків (стаття 269
1
 

КПК), аудіо-, відеоконтролю місця (ст. 270 КПК), контролю за  

вчиненням злочину (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 271 КПК), 

негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дос-

лідження (ст. 274 КПК); 

– прокурор щодо контролю за вчиненням злочину (ст. 271 

КПК); 

– прокурор або слідчий, за погодженням із прокурором, 

у  виняткових невідкладних випадках, повʼязаних із врятуванням 

життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяж-

кого злочину, передбаченого розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 

209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини КК України (ч. 1 

ст. 250 КПК). Під час прийняття рішення про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії у перелічених у ч. 1 ст. 250 КПК випадках 

прокурор зобовʼязаний невідкладно після початку такої негласної 

слідчої (розшукової) дії звернутися з клопотанням до слідчого  

судді про надання дозволу на її проведення. Якщо слідчий суддя 

постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, що розпочата як невідкладна 

у  випадках, передбачених ч. 1 ст. 250 КПК, то вона повинна бути 

негайно припинена, а отримана внаслідок такої негласної слідчої 

(розшукової) дії інформація має бути знищена в порядку, передба-

ченому ст. 255 КПК; 

– прокурором або слідчим щодо зняття інформації з елект-

ронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується 
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її  власником, володільцем або утримувачем або не повʼязаний 

з  подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК); 

– прокурором або слідчим, за погодженням із керівником 

органу досудового розслідування, щодо виконання спеціального 

завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації (ст. 272 КПК); 

– керівником органу досудового розслідування, прокурором 

щодо виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів 

для проведення конкретних негласних слідчих (розшукових) дій 

(ст. 273 КПК України); 

– слідчим щодо дослідження інформації, отриманої при за-

стосуванні технічних засобів (ст. 266 КПК України). 

Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, 

що здійснює досудове розслідування злочину, чи за його письмо-

вим дорученням, у порядку ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК України, упов-

новажені законодавством оперативні підрозділи правоохоронних 

органів, співробітники яких у проведенні цих слідчих (розшукових) 

дій користуються повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 41 КПК). 

За  рішенням слідчого або прокурора до проведення негласних 

(слідчих) розшукових дій можуть залучатися також інші особи 

(співробітники оперативних підрозділів, фахівці, перекладачі, осо-

би, що конфіденційно співробітничають з оперативним підрозді-

лом, поняті тощо). 

Ухвалення процесуальних рішень про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій є результатом оцінки слідчої ситуації, 

що  виникла на певний момент розслідування. Такі слідчі ситуації 

характеризуються наявністю відомостей про злочин і особу, що 

його вчинила, які вимагають перевірки, для їх підтвердження або 

спростування, за умови, якщо іншим способом, ніж шляхом прове-

дення конкретної негласної слідчої (розшукового) дії, це зробити 

неможливо. 

Зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264 КПК) полягає у здійсненні на підставі ухвали слідчого  

судді пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться  

в електронній інформаційній системі або її частинах, доступ до 

яких обмежений власником, володільцем або утримувачем системи 

розміщення її у публічно недоступному місці, житлі чи іншому 
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володінні особи або логічним захистом доступу, а також отримання 

таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача. 

Під електронною інформаційною системою у цій статті ро-

зуміється сукупність електронно-обчислювальних машин (компʼю- 

терів), периферійного обладнання та програмного забезпечення, 

призначених для автоматизації прийому, зберігання, обробки, по-

шуку і видачі інформації споживачам. 

За архітектурою електронні інформаційні системи можуть 

бути як локальними, в яких усі їх компоненти (база даних, система 

управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення) зна-

ходяться на одному компʼютері, так і розподіленими, в яких ком-

поненти розподілені на декількох компʼютерах. Розподілені елект-

ронні інформаційні системи, своєю чергою, розділяють на файл-

серверні інформаційні системи (в них база даних знаходиться на 

файловому сервері, а система управління базою даних і клієнтське 

програмне забезпечення – на робочих станціях) і клієнт-серверні 

інформаційні системи (в них база даних та система управління  

базою даних знаходяться на сервері, а на робочих станціях знахо-

диться клієнтське програмне забезпечення). 

Як локальні, так і розподілені електронні інформаційні сис-

теми можуть бути відкритими для громадян і закритими, тобто, 

доступ до яких обмежений їх власником, володільцем або утриму-

вачем шляхом розміщення файлових серверів на робочих станціях 

інформаційної системи у публічно недоступних місцях, житлі чи 

іншому володінні особи та встановленням систем логічного захис-

ту доступу до електронної інформаційної системи з робочих стан-

цій локальної мережі підприємства, установи, організації тощо або 

з робочих станцій, звʼязаних із файловим сервером через мережу 

Інтернет. 

Зняття інформації з електронних інформаційних систем або 

їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них 

не обмежується їх власником, володільцем чи утримувачем або 

не  повʼязаний з подоланням системи логічного захисту. Слід за-

уважити, що у випадках, коли під час досудового розслідування 

виявляється, що файловий сервер електронної інформаційної сис-

теми встановлений у публічно недоступному місці, житлі або ін-

шому володінні особи, але доступ до баз даних, розміщених на 
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ньому, не  захищений системами логічного захисту доступу і мож-

ливий з  робочих станцій, розташованих поза межами місць розмі-

щення файлових серверів електронної інформаційної системи, 

зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх час-

тин також можливе без дозволу слідчого судді. У цій ситуації слід-

чим складається протокол про зняття інформації із електронних 

інформаційних систем з відповідними додатками до нього з дотри-

манням вимог ст.ст. 104–107, 252 та 265 КПК. 

Підставами для проведення зняття інформації з електронних 

інформаційних систем є відомості про те, що в електронній інфор-

маційній системі або її частині наявна інформація, яка має значення 

для кримінального провадження. 

У процесуальному рішенні повинні бути вказані ідентифіка-

ційні ознаки електронної інформаційної системи (найменування 

електронної інформаційної системи, фізична адреса розташування 

її файлових серверів та робочих станцій або електронна адреса 

в  мережі Інтернет, її власник, володілець або утримувач) та те, що 

відсутні обмеження доступу до неї. 

Ч. 1 ст. 268 КПК надає можливість проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, спрямованих на установлення місце- 

знаходження радіоелектронного засобу (мобільного терміналу 

систем звʼязку та інших радіовипромінювальних пристроїв, акти-

вованих у мережах операторів рухомого (мобільного) звʼязку,  

тобто мобільного телефону, GSM, UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE 

модемів, що забезпечують бездротовий доступ до мережі Інтере-

нет, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих 

у  мережах операторів рухомого (мобільного) звʼязку тощо), без 

розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті 

його проведення можна встановити обставини, що мають значення 

для кримінального провадження, а саме: теперішнє місцезнахо-

дження радіоелектронних засобів та інших радіовипромінювальних 

пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільно-

го) звʼязку, які належать та (або) знаходяться у користуванні у осіб, 

що можуть бути причетними до вчинення злочину. 

Тобто проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії  

дозволяє вирішити розшукове завдання зі встановлення факту зна-

ходження у певному місці та часі конкретної особи, якій належить 
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та (або) знаходиться у користуванні радіоелектронний засіб та ін-

ший радіовипромінювальний пристрій, активований у мережі опе-

ратора рухомого (мобільного) звʼязку. Встановлення цього факту 

забезпечують положення ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 39  

Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими оператори 

телекомунікацій зобовʼязані за власні кошти встановлювати на 

своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для 

здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових 

заходів, і  забезпечувати функціонування цих технічних засобів, 

а  також у  межах своїх повноважень сприяти проведенню опера- 

тивно-розшукових заходів та недопущенню розголошення органі-

заційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телеко-

мунікацій зобовʼязані забезпечувати захист зазначених технічних 

засобів від несанкціонованого доступу. 

В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місце- 

знаходження радіоелектронного засобу повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати 

абонента спостереження (його абонентський номер (сукупність 

цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого облад-

нання абонента в телекомунікаційній мережі), транспортну телеко-

мунікаційну мережу (назву оператора телекомунікацій, який має 

право на технічне обслуговування та експлуатацію телекому- 

нікаційної мережі, якій належить номер абонента спостереження), 

кінцеве обладнання (його ідентифікатор для розпізнання в телеко-

мунікаційній мережі, який надав цьому кінцевому обладнанню 

виробник (наприклад, код IMEI мобільного телефону, USB-модему 

тощо)). 

Для встановлення місцезнаходження радіоелектронного за-

собу у певний час або проміжок часу в минулому – до, під час чи 

після вчинення злочину у конкретному місці радіоелектронних 

засобів та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у 

мережах операторів рухомого (мобільного) звʼязку, що належать та 

(або) були в користуванні у цей час у осіб, що можуть бути причет-

ними до вчинення злочину, свідків, потерпілого, слідчий повинен 

звернутися до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з проку-

рором, про тимчасовий доступ до документів (носіїв інформації, 

яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про 
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звʼязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема 

отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

тощо) в порядку, передбаченому главою 15 КПК. 

З метою однакового застосування судами першої та апеля-

ційної інстанцій норм кримінального процесуального законодавст-

ва, уникнення неоднозначного його тлумачення під час здійснення 

повноважень слідчим суддею суду першої інстанції ВССУ у своєму 

інформаційному листі № 223-558/0/4-13 від 05 квітня 2013 року 

«Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інста-

нції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального про-

вадження» зазначив таке: «Під час здійснення судового контролю 

за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у криміна-

льному провадженні слідчим суддям необхідно враховувати, що у 

КПК передбачено декілька процесуальних дій, які мають певну 

схожість. Зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК передбачено 

такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасо-

вий доступ до документів, які знаходяться в операторів і провайде-

рів телекомунікацій та містять інформацію про звʼязок, абонента, 

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання пос-

луг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні зʼєднання, SMS, MMS 

тощо), маршрути передавання, а статтями 263 та 268 КПК передба-

чено такі негласні слідчі (розшукові) дії, як зняття інформації 

з  транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місце-

знаходження радіоелектронного засобу відповідно. Зазначені про-

цесуальні дії слід відмежовувати так: 

– дії, передбачені ст.ст. 263 та 268 КПК, є негласними  

слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає 

слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, 

згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 

4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємни-

цю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 

№ 440
1
, містить відомості, що становлять державну таємницю. 

                                                             
1 Наказ скасовано. У чинному наказі СБ України «Про затвердження 

Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» від 23.12.2020 № 383, 

відповідно, це п. 4.12.3 та 4.12.4. 



195 

Водночас дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами 

забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування 

яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомо-

сті щодо таких дій не становлять державної таємниці; 

– тимчасовий доступ надається до документів, які містять 

інформацію про звʼязок, абонента, надання телекомунікаційних 

послуг, зокрема отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи 

вхідні зʼєднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо 

і  не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто 

отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки 

здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та 

інформації, що передається особою під час звʼязку; 

– у ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим 

(прокурором) інформації про звʼязок, що відбувся в минулому (по-

стфактум), зокрема про місцезнаходження радіоелектронного засо-

бу в певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК негласна 

слідча (розшукова) дія – установлення місцезнаходження радіоеле-

ктронного засобу – передбачає локалізацію (моніторинг) місцезна-

ходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тоб-

то дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповід-

ний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут 

його перебування). 

Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшуко-

вих) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації кримі- 

нального провадження, встановленим ст. 103-107, 252, 273 КПК, 

а  в  ході проведення зняття інформації з транспортних телекомуні-

каційних мереж і зняття інформації з електронних інформаційних 

систем ще і положенням ст. 265 КПК. 

Протоколювання є основною формою фіксації ходу та ре-

зультатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Загальні вимоги до структури та змісту протоколу негласної 

слідчої (розшукової) дії містяться у ч. 3 ст. 104 КПК, відповідно до 

яких він повинен складатися з: 

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: 

– місце, час проведення та назву процесуальної дії; 
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– особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, імʼя, 

по батькові, посада); 

– всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної 

дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця прожи-

вання); 

– інформацію про те, що особи, які беруть участь у проце-

суальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних 

засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носі-

їв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, 

умови та порядок їх використання; 

2) описової частини, яка повинна містити відомості про: 

– послідовність дій; 

– отримані в результаті процесуальної дії відомості, важли-

ві для цього кримінального провадження, зокрема виявлені та/або 

надані речі і документи; 

3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: 

– вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; 

– спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

– зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку 

учасників процесуальної дії. 

У вступній частині протоколу негласної слідчої (розшукової) 

дії додатково повинно бути зазначене відповідне рішення про про-

ведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. 

Особливості умов та порядку проведення окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій можуть вимагати:  

– забезпечення конфіденційності даних про осіб, які прово-

дили негласну слідчу (розшукову) дію або були залучені до її про-

ведення. Порядок застосування таких заходів забезпечення конфі-

денційності щодо названих осіб визначається відповідними норма-

тивно-правовими актами України; 

– складання протоколів за результатами проміжних етапів 

їх проведення. Наприклад, коли під час проведення довготривалих 

негласних слідчих (розшукових) дій особи, що їх проводять, отри-

мують фактичні дані, що мають значення для кримінального про-

вадження, зокрема, для прийняття процесуальних рішень щодо 

проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих  

(розшукових) дій, вони можуть скласти відповідний протокол 
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без  завершення цієї негласної слідчої (розшукової) дії (див. п. 3.4.2 

Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (роз- 

шукових) дій та використання їх результатів у кримінальному  

провадженні», затвердженої наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 

№  114/1042/516/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року).  

Додатками до протоколу можуть бути: 

–  спеціально виготовлені копії, зразки обʼєктів, речей і до-

кументів; 

–  письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у прове-

денні відповідної процесуальної дії; 

–  стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

–  фототаблиці, схеми, зліпки, носії компʼютерної інформації 

та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Додатки до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії по-

винні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надій-

ного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокуро-

ра, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

Постанова слідчого, прокурора про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, клопотання про дозвіл на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, ухвала слідчого судді про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та додатки до 

нього, протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, які містять відомості про факт і методи проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, а також відомості, що дають змогу іденти-

фікувати особу, місце або річ, щодо якої проводиться або плануєть-

ся проведення такої дії, розголошення яких створює загрозу націо-

нальним інтересам та безпеці, підлягають засекречуванню. 

Засекречування таких матеріальних носіїв інформації (далі – 

МНІ) здійснюється слідчим, прокурором, співробітником уповно-

важеного оперативного підрозділу, слідчим суддею шляхом надан-

ня на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємни-

цю (Розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну 

таємницю), відповідному документу грифа секретності. Матеріаль-



198 

ні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшуко-

вих) дій повинні містити такі реквізити: 

– гриф секретності; 

– номер примірника; 

– статтю Зводу відомостей, що становлять державну таєм-

ницю (пункт Розгорнутого переліку відомостей, що становлять 

державну таємницю), на підставі якої здійснюється засекречування 

матеріального носія секретної інформації; 

– дату засекречування; 

– підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала 

гриф секретності. 

У разі виготовлення секретних документів із використанням 

засобів обчислювальної техніки мають бути забезпечені вимоги 

законодавства у сфері технічного захисту інформації. 

МНІ щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

які містять відомості, що становлять державну таємницю, підляга-

ють реєстрації в режимно-секретному підрозділі у встановленому 

чинним законодавством порядку без розкриття відомостей про 

особу, стосовно якої заплановано проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, та виду цієї слідчої дії. 

МНІ щодо організації негласних слідчих (розшукових) дій 

(постанови, клопотання, ухвали, доручення), результати проведен-

ня цих дій (протоколи та додатки до них), а також відповідне служ-

бове листування (листи, доповідні, рапорти тощо) зберігаються в 

окремих номенклатурних справах «Документи (постанови, клопо-

тання, ухвали, доручення, листи, доповідні, рапорти тощо) щодо 

організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій», що 

проводяться співробітниками (працівниками), які мають безпосере-

дній стосунок до організації та проведення цих заходів. 

Ведення та зберігання номенклатурних справ з організації 

та  проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється 

з  дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної 

таємниці щодо секретного діловодства. 

Забезпечення охорони державної таємниці та дотримання 

інших вимог законодавства про державну таємницю при про- 

веденні негласних слідчих (розшукових) дій покладається на слід-

чих, прокурорів, слідчих суддів і співробітників уповноважених 
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оперативних підрозділів, які виконують негласні слідчі (роз- 

шукові)  дії. 

За порушення законодавства про державну таємницю зазна-

чені особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримі- 

нальну відповідальність згідно із Законом України «Про державну 

таємницю». 

Після завершення проведення негласних слідчих (розшуко-

вих) дій грифи секретності МНІ щодо їх проведення підлягають 

розсекреченню на підставі рішення прокурора, який здійснює пов-

новаження прокурора в конкретному кримінальному провадженні 

у  формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

з  урахуванням обставин кримінального провадження та необхідно-

сті використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій як 

доказів після проведення таких дій, у випадку, якщо витік зазначе-

них відомостей не завдасть шкоди національній безпеці України. 

Таке рішення оформлюється постановою прокурора, який 

здійснює повноваження прокурора в конкретному кримінальному 

провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розс-

лідуванням, що погоджується керівником прокуратури. 

Для розсекречення конкретних матеріальних носіїв інформа-

ції щодо проведення негласної слідчої (розшукової) дії керівник 

органу прокуратури надсилає керівнику органу, де засекречено 

матеріальний носій інформації, клопотання, у якому зазначаються 

підстави для скасування грифа секретності, обліковий номер та 

назва матеріального носія інформації. 

До клопотання долучаються матеріальні носії інформації, 

грифи секретності яких пропонується скасувати. 

Після отримання клопотання про необхідність скасування 

грифів секретності матеріальних носіїв інформації щодо проведен-

ня негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних документів 

керівником органу, де здійснювалося їх засекречування, ство- 

рюється експертна комісія з питань таємниць (далі – експертна 

комісія), якій доручається підготовка рішень про скасування грифів 

секретності цих МНІ. 

Використання результатів негласних слідчих (розшуко-

вих) дій. Протоколи негласних слідчих (розшукових) дій і додатки 

до них, відповідно до ст. 256 КПК, можуть бути використані  
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в доказуванні на тих же підставах, що і результати проведення ін-

ших слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування.  

Зважаючи на положення ст. 256, а також ст.ст. 84–89, 91, 94 

і  252 КПК, ключовою умовою використання в доказуванні резуль-

татів конкретних негласних слідчих (розшукових) дій є визнання 

в  результаті їх перевірки і оцінки слідчим, прокурором, слідчим 

суддею, судом процесуальними джерелами доказів. 

Така перевірка і оцінка полягає у: 

–  перевірці і оцінці протоколу кожної негласної слідчої  

(розшукового) дії, що включають вивчення відомостей, котрі міс-

тяться в протоколі, цілісності упаковки додатків до нього, перевір-

ку носія інформації на предмет наявності в протоколі підчисток, 

вставок, поправок, чи обумовлені такі вставки і поправки в прото-

колі, чи підписаний протокол усіма особами, що брали участь у цій 

негласній слідчій (розшуковій) дії, в порівнянні відомостей, що 

містяться в протоколі негласної слідчої (розшукової) дії та в додат-

ках до нього, з іншими доказами, зібраними під час кримінального 

провадження;  

–  перевірці результатів негласної слідчої (розшукової) дії 

шляхом проведення інших гласних і негласних слідчих (розшуко-

вих) дій і зіставленні їх результатів. У звʼязку з цим ч. 2 і 3 ст. 256 

КПК містить найважливіші положення, що надають можливість у 

разі потреби допитати як свідків осіб, що проводили або брали 

участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, зі збере-

женням у таємниці відомостей про цих осіб і застосуванням щодо 

них заходів забезпечення їх безпеки, а також допитати осіб, з при-

воду дій і контактів яких проводилися такі дії. 

Рішення про використання в кримінальному провадженні як 

доказів обвинувачення відомостей про факти, що містяться в про-

токолах негласних слідчих (розшукових) дій і в додатках до них, 

вилучені в ході їх проведення речі, документи приймає прокурор. 

Зберігання таких предметів забезпечується прокурором з дотри-

манням вимог ст. 100 КПК або ним складається письмове доручен-

ня слідчому із забезпечення їх збереження в порядку, передбачено-

му ст. 100 КПК і Кабінетом Міністрів України. 

Відомості про факти, що містяться в протоколах відповідних 

негласних слідчих (розшукових) дій і додатках до них, можуть 
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покладатися в основу ухвалення різних процесуальних рішень (про 

проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (ро-

зшукових дій, про оголошення про підозру, звільнення від кримі-

нальної відповідальності тощо) і після завершення кримінального 

провадження протоколи негласних слідчих (розшукових) дій і до-

датки до них, які прокурор планує використати в кримінальному 

провадженні, мають бути внесені в реєстр матеріалів досудового 

розслідування. 

Кримінальним процесуальним законом в ст. 257 КПК перед-

бачена можливість використання результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій не лише в доказуванні у кримінальному прова-

дженню, у рамках якого вони були отримані, але і в інших кримі-

нальних провадженнях. Основою для цього є наявність у протоколі 

негласної слідчої (розшукової) дії і додатках до нього інформації 

про ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується в 

цьому кримінальному провадженні. 

Така інформація може бути використана в іншому кримі- 

нальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, 

яка  виноситься за відповідним клопотанням прокурора в порядку 

ст.  248 КПК. 

Перед направленням такого клопотання прокурор повинен 

зʼясувати, чи зареєстровано в ЄРДР досудове розслідування кримі-

нального правопорушення, відомості про яке виявлені в ході про-

ведення негласної слідчої (розшукової) дії. Відомості про наявність 

або відсутність зареєстрованого досудового розслідування відо-

бражаються в клопотанні до слідчого судді. 

Прокурор, отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл ви-

користати інформацію, отриману за проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії в іншому кримінальному провадженні, у разі, коли 

таке провадження не розпочато, вносить відповідні відомості в 

Єдиний реєстр досудових розслідувань, доручає органу досудового 

розслідування проведення досудового розслідування і направляє 

йому ухвалу слідчого судді і відповідні матеріали проведення не-

гласної слідчої (розшукової) дії. 

Якщо таке досудове розслідування вже проводиться і проце-

суальний контроль його здійснює інший прокурор, то прокурор, 

що  отримав ухвалу слідчого судді про дозвіл на використання 
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інформації, отриманої під час проведення негласної слідчої (роз-

шукової) дії в іншому кримінальному провадженні, передає  

його разом з матеріалами негласної слідчої (розшукової) дії цьому 

прокуророві. 

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

можуть бути отримані відомості, речі і документи, які за подальшої 

оцінки прокурором можуть бути визначені ним як ті, що не можуть 

бути використані як докази в кримінальному провадженні. В цьому 

випадку, відповідно до ст. 255 КПК, прокурор зобовʼязаний забез-

печити знищення цих матеріалів, про що складає відповідну поста-

нову з визначенням осіб, яким доручається її виконання. 

Така постанова підлягає негайному виконанню під контро-

лем прокурора. За результатами знищення речей, документів скла-

дається протокол з дотриманням вимог ст.ст. 104, 106 КПК. Зако-

ном забороняється знищення речей, документів, отриманих у ре-

зультаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якщо їх 

власник може бути зацікавлений в їх поверненні. 

Про наявність таких речей або документів прокурор зо-

бовʼязаний письмово повідомити їх власника з метою зʼясування 

його бажання отримати ці речі або документи. Про повернення 

документів і речей їх власникові складається розписка. Допусти-

мість таких дій і час їх здійснення визначаються прокурором з ура-

хуванням необхідності забезпечення прав і законних інтересів 

осіб,  а також запобігання спричиненню збитку для кримінального 

провадження. 

КПК (в ст.ст. 253, 254, 290) містить нормативно-правову рег-

ламентацію порядку відкриття факту проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій і ознайомлення з його результатами в процесі 

ознайомлення підозрюваного, його захисника, потерпілого з мате-

ріалами кримінального провадження, а також осіб, чиї конститу-

ційні права були тимчасово обмежені під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Особливість ознайомлення осіб із протоколами негласних 

слідчих (розшукових) дій і додатками до них полягає в тому, 

що  ці  особи попереджаються про кримінальну відповідальність 

згідно з  ч. 1 ст. 387 КК України за розголошення відомостей 

про  факт, методи проведення негласних слідчих (розшукових) 
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дій,  осіб, що їх  проводили, інформацію, отриману в результаті 

їх  проведення. Також не допускається виготовлення копій про- 

токолів про проведення негласних (слідчих) розшукових дій  

і додатків до них. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1.  У чому полягає відмінність між процесуальними та фак-

тичними підставами проведення судових експертиз під час розслі-

дування кримінальних проступків? 

2.  Які дії дізнавача належать до підготовки судової  

експертизи? 

3.  Що є процесуальною підставою для примусового відіб-

рання біологічних зразків для експертизи? 

4.  Які негласні слідчі (розшукові) дії проводять під час про-

вадження дізнання? 

5.  Опишіть особливості проведення освідування під час  

дізнання. 

6.  Означте види огляду під час дізнання. 

7.  Охарактеризуйте порядок проведення обшуку під час 

провадження дізнання. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ПІДОЗРУ  

ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ  
ДІЗНАННЯ 

 
 

7.1. Поняття і значення повідомлення про підозру 

7.2. Порядок повідомлення про підозру під час провадження  

дізнання 

7.3. Випадки (підстави) повідомлення про підозру 

 

 
7.1. Поняття і значення 

повідомлення про підозру 

 
У кримінальному процесуальному законі, а саме у Главах 22 

та 25 КПК, немає прямого визначення поняття підозри. Воно  

формується зі змісту інших норм КПК. 

Підозра, згідно з тлумачним словником української  

мови, – це думка про чию-небудь причетність до чогось нега- 

тивного, сумнів у чиїй-небудь порядності, чесності, відданості  

і  т.  ін
2
. 

Повідомлення – це: 1) дія за значенням повідомити, повідом-

ляти і повідомлятися; 2) те, що доводиться до чийого-небудь  

відома, сповіщається комусь; письмова чи усна інформація,  

дані, інформація, передані, доведені до відома, викладені ким-

небудь, невеликий публічний виступ, невелика доповідь на  

                                                             
2 Словник української мови: в 11 томах. Т. 6. 1975. С. 475. 

Тема 

7 
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якусь тему; 3)  папір, документ, у якому про щось повідомляється, 

сповіщається
3
. 

Підозра – це припущення про субʼєкта кримінального право-

порушення, неповна поінформованість про будь-які факти, обста-

вини, тобто ймовірне, гадане пояснення їх. Виникнення у свідомос-

ті слідчого чи прокурора підозри не переводить особу у проце- 

суальний статус підозрюваного у процесуальному значенні. Кримі-

нальний процесуальний закон змінив природу визнання особи  

підозрюваною, змінивши також принциповий підхід до затри- 

мання, проте обмеживши підстави затримання. Також закон 

не  визначає однозначно підстав, для повідомлення підозри, 

не  вказує окремою нормою строк, упродовж якого особа може 

перебувати під підозрою.  

Автори висували різні точки зору про початок обчислення 

строку перебування особи в процесуальному статусі підозрювано-

го. Так, приміром, вважалося, що термін перебування як підозрю-

ваного починався з моменту порушення кримінальної справи дізна-

вачем, слідчим (ст. 98 КПК 1960 р.). КПК 2012 року вніс певну 

зрозумілість з приводу цього питання, зокрема, згідно зі ст. 42 

КПК, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому 

ст.ст.  276–279 КПК, повідомлено про підозру, особа, яка затримана 

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, 

щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вру-

чено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте 

вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом 

для вручення повідомлень. Особливості повідомлення про підозру 

особі щодо учиненого кримінального проступку визначається 

ст.  298
4
 КПК. 

Відповідно до ч. 5 ст. 28 КПК, кожен має право на те, щоб 

обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предме-

том судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне прова-

дження щодо нього було закрите. Обвинувачення як твердження 

про вчинення кримінального правопорушення певною особою фор-

мулюється в обвинувальному акті, який є підсумковим проце- 

суальним документом стадії досудового розслідування (ч. 4 ст. 110 

                                                             
3 Словник української мови: в 11 томах. Т. 6. 1975. С. 669. 
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КПК). Обвинувальний акт складається слідчим, дізнавачем та/або 

прокурором, коли зібрано достатньо доказів для того, щоб передати 

його до суду, коли сторона обвинувачення впевнена, що проведе-

ним досудовим розслідуванням установлено особу, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, процес доказування завершений, 

повно та неупереджено встановлені та досліджені обставини, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 

КПК). Проте, перш ніж переконатися у необхідності складання  

підсумкового процесуального рішення – обвинувального акта – 

слідчий, дізнавач та/або прокурор долають складний шлях, 

повʼязаний із кропітким збиранням, перевіркою, оцінкою доказів, із 

висуненням і перевіркою версій, формулюванням певних висновків 

та прийняттям низки процесуальних рішень. Цей процес повʼя- 

заний із накопиченням доказів, просуванням від майже повного 

незнання про подію кримінального правопорушення та особу, яка 

його вчинила на етапі внесення відомостей до ЄРДР, до знання 

більше повного та точного. На певному етапі досудового розсліду-

вання у слідчого, дізнавача чи прокурора логічно виникає ймо- 

вірне судження про вчинення кримінального правопорушення  

певною  особою.  

Згідно із п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК, з моменту повідомлення особі 

про підозру розпочинається процедура притягнення особи до кри-

мінальної відповідальності. Особу можна притягнути до криміна-

льної відповідальності тільки на підставах і в порядку, передбаче-

них законом. 

Зміст повідомлення про підозру полягає в тому, що в цей 

момент особа притягається до кримінальної відповідальності. 

Відтак припиняється перебіг строку давності притягнення особи 

до  кримінальної відповідальності, що визначений ст. 49 КК  

України. Датою притягнення особи до кримінальної відповідально-

сті є дата складення повідомлення про підозру, а не час винесення 

вироку.  

Значення повідомлення про підозру полягає не у визнанні 

особи винуватою і не у встановленні кримінальної відповідальнос-

ті, а у створенні для цього відповідних умов. Під час розслідування 

установлюється, чи відбулося кримінальне правопорушення, і хто 

його  вчинив. 
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Маючи на меті забезпечити умови для того, щоб особа, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, зазнала відповідальності за 

свої протиправні дії, повідомлення про підозру водночас є засобом 

реалізації наданих цій особі процесуальних прав і виконання 

обовʼязків, що становить зміст її процесуального статусу.  

 

 
7.2. Порядок повідомлення про підозру 

під час провадження дізнання 
 

Кримінальний процесуальний закон визначає порядок пові-

домлення особі про підозру шляхом вручення письмового повідом-

лення про підозру в день його складення слідчим, дізнавачем або 

прокурором. 

Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 36 КПК, повідомлення про підозру 

входить до компетенції прокурора, який здійснює нагляд за  

додержанням законів під час досудового розслідування у формі 

процесуального керівництва. 

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 40
1
 та ч. 1 ст. 298

4
 КПК, повідомляти 

про  підозру може й дізнавач, але за погодженням із прокурором. 

Письмове повідомлення про підозру вручається безпосередньо 

особі, яка притягується до кримінальної відповідальності. У разі 

неможливості вручення повідомлення про підозру воно вручається 

за правилами, які передбачені під час здійснення виклику слідчим 

прокурором. 

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання 

повідомлення про підозру для передачі їй вручається під розписку 

дорослому члену сімʼї особи або іншій особі, яка з нею проживає, 

житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи 

або адміністрації за місцем її роботи.  

Відповідно до ст. 298
4
 КПК, одночасно із врученням повідо-

млення про підозру особа інформується про результати медичного 

освідування та висновку спеціаліста за їх наявності. У разі незгоди 

з результатами медичного освідування або висновком спеціаліста 

особа протягом сорока восьми годин має право звернутися до діз-

навача або прокурора з клопотанням про проведення експертизи. 
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У  такому разі дізнавач або прокурор має право звернутися до екс-

перта для проведення експертизи із дотриманням правил, передба-

чених цим Кодексом. 

У разі, якщо впродовж встановленого строку особа не звер-

неться з клопотанням про проведення експертизи, відповідне кло-

потання може бути заявлено лише під час судового розгляду. 

Обґрунтована підозра про причетність особи до вчиненого 

кримінального правопорушення слугує загальною умовою для за-

тримання особи, визнання її підозрюваною, допиту, застосування 

запобіжних заходів та обумовлює їх правомірність. Своєю чергою, 

ці заходи процесуального примусу можуть бути застосовані лише 

за наявності самостійних правових підстав та умов, передбачених 

процесуальним законом. 

 

 
7.3. Випадки (підстави) 

повідомлення про підозру 

 
В основі підозри як кримінального процесуального явища 

лежить інформація, якою володіє слідчий, дізнавач, прокурор, про 

причетність конкретної особи до розслідуваного кримінального 

правопорушення. Попри те, інформація, зі змісту якої очевидний 

висновок про можливе вчинення особою кримінального правопо-

рушення, може бути отримана дізнавачем зі процесуальних джерел. 

Наявність інформації, що свідчить про причетність особи до 

вчинення кримінального проступку, великою мірою визначає хара-

ктер діяльності дізнавача на етапі підозри і його ставлення до такої 

особи. Якщо у слідчого, прокурора є, наприклад, лише непідтвер-

джені оперативні дані, то їх необхідно ретельно перевірити, перш 

ніж залучати запідозрену особу до кримінального провадження, 

оскільки є велика ймовірність того, що ця особа до розслідуваного 

кримінального правопорушення або не має жодного стосунку, або 

може бути залучена як свідок. А передчасне постановлення особи в 

статус підозрюваного з подальшим застосуванням до неї процесуа-

льного примусу може спричинити негативні наслідки як для особи, 

так і для органу досудового розслідування. 



210 

З огляду на засаду публічності, прокурор, а також слідчий, 

дізнавач за погодженням із прокурором обовʼязково здійснює пові-

домлення про підозру особі у випадках: 

– затримання особи на місці учинення кримінального право-

порушення або безпосередньо після його учинення; 

– обрання щодо особи одного з передбачених запобіжних  

заходів; 

– наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Слід зазначити, що сьогодні поява в кримінальному процесі 

підозрюваного в результаті застосування до нього заходів процесу-

ального примусу, зокрема запобіжного заходу, не розкриває дійсної 

природи підозри: по-перше, підозра формулюється через примус, 

тоді як не примус породжує підозру, а навпаки – підозра тягне 

за  собою застосування щодо особи заходів примусу; по-друге, 

затримання підозрюваного, застосування до нього запобіжного 

заходу, внесення відомостей в ЄРДР щодо особи не вичерпують 

ситуацій, у яких громадянин реально виявляється під підозрою 

органів, що здійснюють обвинувальну діяльність. Поняття «підоз-

ра» повʼязується головно із застосуванням органом досудового 

розслідування такого тимчасового запобіжного заходу, як за- 

тримання. Тому вважаємо, що затримання особи чи застосування 

запобіжного заходу не можуть бути підставами для повідомлення 

про підозру. Зауважимо, що заходи забезпечення криміналь- 

ного провадження можуть бути застосовані тільки щодо підоз- 

рюваного (обвинуваченого), а щодо особи, у якої відсутній ще  

процесуальний статус, такі заходи забезпечення застосовуватись 

не  можуть. 

Закон не вимагає від слідчого, дізнавача зібрати до цього  

часу всі необхідні і можливі докази, які підлягають доказуванню 

у  кримінальному провадженні.  

Однак на цей момент необхідно зібрати достатньо доказів, 

які вказують на те, що: 

– діяння, з приводу якого провадиться розслідування, справді 

вчинено; 

– його вчинила особа, питання про притягнення до кримі- 

нальної відповідальності якої вирішується; 
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– у діянні цієї особи міститься склад конкретного криміналь-

ного правопорушення; 

– відсутні обставини, які виключають провадження у справі 

і  кримінальну відповідальність цієї особи. 

Рішення про притягнення особи до кримінальної відпові- 

дальності (повідомлення про підозру) може прийняти тільки слід-

чий, дізнавач, прокурор у провадженні на підставі внутрішнього 

переконання про винуватість особи.  

Після повідомлення про підозру слідчий, дізнавач, прокурор 

зобовʼязані невідкладно повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені ст. 42 КПК, та вручити памʼятку про розʼяснення про-

цесуальних прав та обовʼязків.  

Письмове повідомлення про підозру має містити такі  

відомості: 

– прізвище та посаду слідчого, дізнавача, прокурора, який 

здійснює повідомлення; 

– анкетні відомості особи (прізвище, імʼя, по батькові, дату 

та місце народження, місце проживання, громадянство), яка пові-

домляється про підозру; 

– найменування (номер) кримінального провадження,  

у межах якого здійснюється повідомлення; 

– зміст підозри; 

– правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

– стислий виклад фактичних обставин кримінального право-

порушення, у вчиненні якого підозрюється особа, зокрема і зазна-

чення часу, місця його учинення, а також інших суттєвих обставин, 

відомих на момент повідомлення про підозру; 

– права підозрюваного; 

– підпис слідчого дізнавача, прокурора, який здійснив пові-

домлення. 

У разі виникнення підстав для повідомлення про нову підоз-

ру або зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор  

зобовʼязані виконати дії, передбачені щодо повідомлення підозри 

за обставинами, які їм стали відомі, та не могли бути відомі під час 

здійснення попередньої процесуальної діяльності.  
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Контрольні запитання 

 
1. Дайте визначення поняття «повідомлення про підозру». 

2. У чому полягає значення повідомлення про підозру? 

3. Який порядок повідомлення про підозру в кримінальному 

провадженні? 

4. Які правові наслідки повідомлення про підозру в криміналь-

ному провадженні? 

5. Розкрийте підстави повідомлення про підозру. 

6. Які підстави зміни підозри у кримінальному провадженні? 

7. Окресліть порядок повідомлення про підозри в разі їх зміни. 
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8.1. Поняття, мета і система заходів 

забезпечення кримінального провадження 

під час дізнання 

 
Заходи забезпечення кримінального провадження – один 

із  видів примусу, який застосовується компетентними держав- 

ними органами та посадовими особами у кримінальному про- 

вадженні. 

Оскільки в КПК відсутнє нормативне визначення поняття  

заходів забезпечення кримінального провадження, на наш погляд, 

під ними треба розуміти передбачені кримінальним процесуальним 

законом засоби державно-правового примусу, що застосовуються 

уповноваженими державними органами та посадовими особами 

у  встановленому законом порядку до підозрюваного, обвинувачено-

го, потерпілого, свідка та інших осіб, котрі залучаються до сфери 

кримінальної процесуальної діяльності, з метою запобігання 

та  припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення виявлення 

та  закріплення доказів і досягнення дієвості кримінального  

провадження. 

Згідно з ч. 2 ст. 131 КПК, заходами забезпечення криміналь-

ного провадження є: 

– виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 

– накладення грошового стягнення; 

– тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 

– відсторонення від посади; 

– тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 

– тимчасовий доступ до речей і документів; 

– тимчасове вилучення майна; 

– арешт майна; 

– затримання особи; 

– запобіжні заходи. 

Метою застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження є досягнення дієвості провадження. Під дієвістю 

кримінального провадження, на наш погляд, розуміється ви- 

конання завдань кримінального судочинства, які визначені у 

ст.  2  КПК. 
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8.2. Порядок і підстави застосування  

заходів забезпечення  

під час провадження дізнання 

 
Заходи забезпечення кримінального провадження загалом  

застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 1 

ст. 132 КПК). 

Відповідно до ст. 372 КПК, ухвала, що викладається окремим 

документом, складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

– дати і місця її постановлення; 

– назви та складу суду, секретаря судового засідання;  

найменування (номера) кримінального провадження; 

– прізвища, імʼя і по батькові підозрюваного, обвинувачено-

го, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця 

проживання; 

– Закону України про кримінальну відповідальність, що  

передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підоз-

рюється, обвинувачується особа; 

– сторін кримінального провадження та інших учасників су-

дового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

– суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціати-

вою воно розглядається; 

– установлених судом обставин із посиланням на докази, 

а  також мотивів неврахування окремих доказів; 

– мотивів, на які зважив суд під час постановлення ухвали, 

і  положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

– висновків суду; 

– строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її 

оскарження. 

В окремих випадках для застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження ухвала слідчого судді може не виноси-

тися, зокрема: під час виклику слідчим, прокурором, судом; під час 

затримання підозрюваного без ухвали слідчого судді у порядку 
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ст.ст. 207–208, 298
4
 КПК; під час тимчасового вилучення майна, 

коли таке вилучення здійснюється під час проведення слідчої (роз-

шукової) дії. 

За необхідності застосування заходу забезпечення криміна-

льного провадження слідчим, дізнавачем за погодженням із проку-

рором, або прокурором, до слідчого судді направляється відповідне 

клопотання. Клопотання про застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді по-

дається до місцевого загального суду, у межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, 

якщо інше не передбачено п. 2 ч. 2 ст. 132 КПК. 

До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосу-

вання, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального 

провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслі-

дувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подаєть-

ся клопотання (ч. 6 ст. 132 КПК). 

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпе-

чення кримінального провадження сторони кримінального прова-

дження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, 

на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК). 

Застосування заходів забезпечення кримінального прова-

дження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не до- 

веде,  що: 

– існує обґрунтована підозра щодо вчинення криміналь- 

ного правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути  

підставою для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; 

– потреби досудового розслідування виправдовують такий 

ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в кло-

потанні слідчого, дізнавача, прокурора; 

– може бути виконане завдання, для виконання якого  

слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 

ст.  132  КПК). 

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя 

або суд зобовʼязані врахувати можливість без застосованого заходу 

забезпечення кримінального провадження отримати речі і докумен-

ти, які можуть бути використані під час судового розгляду для вста-

новлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК). 
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8.3. Характеристика заходів забезпечення 
під час провадження дізнання 

 
8.3.1. Виклик дізнавачем 

у кримінальному провадженні 
 

Виклик у кримінальному провадженні – це захід забезпе-

чення кримінального провадження, який спрямований на інформу-

вання учасника провадження про необхідність явки до слідчого, 

дізнавача, прокурора, слідчого судді, судді з метою його участі 

в  проведенні процесуальних дій.  

У виклику обовʼязково треба вказати процесуальний статус 

особи, яка викликається, час, дату і місце її прибуття, вид процесу-

альної дії, для участі в якій вона викликається, перелік документів, 

які особа повинна мати з собою для посвідчення її особи, та наслід-

ки її неприбуття. 

Порядок виклику дізнавачем підозрюваного, свідка, потерпі-

лого або іншого учасника кримінального провадження під час до-

судового розслідування для участі в допиті або іншій процесуаль-

ній дії визначається ст. 133 КПК, оскільки дізнавач наділяється 

повноваженнями слідчого відповідно до ч. 1 ст. 40
1
 КПК. 

Окрім цього, дізнавач під час досудового розслідування ма-

ють право викликати будь-яку іншу особу, якщо є достатні підста-

ви вважати, що вона може дати показання, які мають значення для 

кримінального провадження, або її участь у процесуальній дії 

обовʼязкова (ч. 2 ст. 133 КПК). 

Виклик слідчим і прокурором, дізнавачем під час досудового 

розслідування, на відміну від інших заходів забезпечення криміна-

льного провадження (окрім тимчасового вилучення майна та за-

тримання особи), застосовується без окремого судового рішення, у 

звʼязку із чим питання його застосування належать до компетенції 

дізнавача. 

Залежно від обставин, які виникають у кримінальному про-

вадженні, є різні способи виклику, зокрема: 

– шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її по-

штою, електронною поштою або факсимільним звʼязком, здійснен-

ня виклику телефоном або телеграмою (ч. 1 ст. 135 КПК); 
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– у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, 

повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену 

сімʼї особи або іншій особі, яка з нею проживає, житлово-

експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адмі-

ністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК); 

– особа, що перебуває під вартою, викликається через адміні-

страцію місця увʼязнення (ч. 3 ст. 135 КПК); 

– повістка про виклик неповнолітньої особи, зазвичай, вру- 

чається її батьку, матері, усиновлювачу або законному представни-

ку. Інший порядок вручення повістки допускається лише у тому 

разі, коли це обумовлюється обставинами кримінального прова-

дження (ч. 4 ст. 135 КПК); 

– повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається 

її піклувальнику (ч. 5 ст. 135 КПК); 

– повістка про виклик вручається особі працівником органу 

звʼязку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокуро-

ром, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення 

здійснюється в приміщенні суду (ч. 6 ст. 135 КПК); 

–  повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, 

вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, 

згода на обовʼязковість якого надана Верховною Радою України, 

а  за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консуль-

ського) представництва (ч. 7 ст. 135 КПК). 

– повістка про виклик особи, стосовно якої існують достат-

ні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на 

тимчасово окупованій території України, території держави, визна-

ної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку 

обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно 

з  частинами першою, другою, четвертою-сьомою цієї статті, пуб-

лікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального 

прокурора. Така особа вважається такою, яка належно повідомлена 

про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у за-

собах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-

ня та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. 

У  випадку наявності в такої особи, захисника (захисників) копія 

повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам). 
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Окрім цього, особа має отримати повістку про виклик 

або  бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше 

ніж  за  три дні до дня, коли вона зобовʼязана прибути за викликом. 

У випадку встановлення КПК строків здійснення процесуаль-

них  дій, які не  дозволяють здійснити виклик у зазначений 

строк,  особа має отримати повістку про виклик або бути повідом-

леною про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому 

разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття 

за  викликом. 

Належним підтвердженням отримання особою повістки про 

виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є підпис особи 

про отримання повістки, зокрема на поштовому повідомленні, ві-

деозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтвер-

джують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлен-

ня з її змістом (ч. 1 ст. 136 КПК). 

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, 

слідчого суддю, суд адресу своєї електронної пошти, надіслана 

на  таку адресу повістка про виклик уважається отриманою у разі 

підтвердження її отримання особою відповідним листом електрон-

ної пошти (ч. 2 ст. 136 КПК). 

Зміст повістки про виклик. У повістці про виклик повинні 

бути зазначені: 

– прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді,  

судді, який здійснює виклик; 

– найменування та адреса суду або іншої установи, до якої 

здійснюється виклик, номер телефону або інших засобів звʼязку; 

– імʼя (найменування) особи, яка викликається, та її адреса; 

– найменування (номер) кримінального провадження, в ме-

жах якого здійснюється виклик; 

– процесуальний статус, у якому перебуває викликана особа; 

– час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; 

– процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається  

особа; 

– наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тек-

сту відповідних положень закону, зокрема можливість застосуван-

ня приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування 

чи спеціального судового провадження; 
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– передбачені КПК поважні причини, через які особа може 

не зʼявитися на виклик, та нагадування про обовʼязок заздалегідь 

повідомити про неможливість зʼявлення; 

– підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який 

здійснив виклик. 

На практиці виникають випадки, коли особа, з огляду на по-

важні причини, не має можливості своєчасно прибути до слідчого, 

прокурора, слідчого судді або до суду. Наявність таких поважних 

причин не тягне за собою додаткові негативні наслідки для особи, 

яка не прибула на виклик.  

Такими поважними причинами неприбуття на виклик, 

згідно зі ст. 138 КПК, є: 

– затримання, тримання під вартою або відбування по- 

карання; 

– обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення; 

– обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 

стихійні лиха або інші подібні обставини); 

– відсутність особи у місці проживання впродовж тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 

– тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоровʼя 

у звʼязку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-

часово залишити цей заклад; 

– смерть близьких родичів, членів сімʼї або інших близьких 

осіб або серйозна загроза їхньому життю; 

– несвоєчасне одержання повістки про виклик; 

– інші обставини, які обʼєктивно унеможливлюють зʼявлення 

особи на виклик. 

Наслідки неприбуття особи на виклик без поважних при-

чин визначені у ст. 139 КПК. Так, якщо підозрюваний, обвинуваче-

ний, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юри- 

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у 

встановленому КПК порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-

дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення 

з  її  змістом іншим шляхом), не зʼявився без поважних причин 

або  не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накла-

дається грошове стягнення у розмірі: 
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–   від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для пра-

цездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик слідчого, дізнава-

ча, прокурора; 

–   від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працез-

датних осіб – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду. 

Окрім цього, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може 

бути застосовано привід. За злісне ухилення від явки свідок, потер-

пілий несе відповідальність, установлену законом (ч. 3 ст. 139 

КПК). Поняття злісного ухилення від явки за викликом криміналь-

ний процесуальний закон не формулює. Проте злісне ухилення 

свідка або потерпілого від явки становить склад адміністративного 

правопорушення, за яке ст. 185
4
 КУпАП передбачено адміністрати-

вну відповідальність. Злісність в ухиленні від явки, яка є обовʼяз- 

ковою ознакою складу цього правопорушення, виявляється в на-

вмисному усуненні, неодноразовій відмові від явки за викликом 

для участі у процесуальних діях.  

Факт злісного ухилення повинен підтверджуватися докумен-

тами, що свідчать про здійснені офіційні виклики особи. Як докази 

відсутності злісності ухилення від явки на виклик можуть бути 

надані документи, які підтверджують наявність хвороби в особи, 

перебування її у відрядженні, відпустці та ін. 

Також наслідком ухилення від явки на виклик слідчого, діз-

навача, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-

буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-

ваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, 

та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій тери-

торії України, території держави, визнаної Верховною Радою Укра-

їни державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального 

досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Визначення доцільності участі особи у слідчих (розшукових) 

та процесуальних діях під час досудового розслідування, згідно 

з  нормами кримінального процесуального закону, покладається 

на  слідчого або прокурора, який їх проводить. Так, зокрема, за 

необхідності до участі у допиті може залучатися перекладач (ч. 3 

ст. 224 КПК); у допиті та інших слідчих (розшукових) діях за учас-

тю малолітньої або неповнолітньої особи, заразом й неповноліт-

нього підозрюваного – лікар (ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 227, ч. 1 ст. 491 
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КПК); у предʼявленні для впізнання – спеціаліст для фіксування 

впізнання технічними засобами, психолог, педагог та інші спе- 

ціалісти (ч. 8 ст. 228 КПК); під час обшуку житла та іншого воло-

діння особи, огляду – спеціаліст (ч. 1 ст. 236, частини 3 і 7 ст. 237 

КПК); у слідчому експерименті – спеціаліст, підозрюваний, потер-

пілий, свідок, захисник, представник (ч. ч. 2 і 3 ст. 240 КПК); 

в  освідуванні особи – судово-медичний експерт або лікар (ч. 2 

ст.  241 КПК)
4
. 

 

 

8.3.2. Привід у кримінальному  
провадженні 

 
Привід – це один із заходів забезпечення кримінального про-

вадження, який полягає у примусовому супроводженні особи, щодо 

якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення 

приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. 

Рішення про здійснення приводу під час досудового розслі-

дування приймається слідчим суддею за клопотанням слідчого, 

дізнавача, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійс-

нення приводу приймається у формі ухвали (ч. 2 ст. 140 КПК).  

Загальний зміст ухвали про привід визначений у ст. 372 КПК.  

Привід може бути застосований щодо підозрюваного, обви-

нуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований 

щодо неповнолітньої особи, вагітної, інвалідів першої або другої 

груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або 

дітей-інвалідів, а також осіб, які, згідно з КПК, не можуть бути 

допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розві-

дувального органу України під час виконання ним своїх службових 

обовʼязків здійснюється тільки в присутності офіційних представ-

ників цього органу (ч. 3 ст. 140 КПК). 

                                                             
4 Іващенко О. В. Підстави і процесуальний порядок виклику учас-

ників  кримінального провадження для участі у слідчих (розшукових) діях.  

Часопис Національного університету «Острозька академія». 2013. № 1 (7). 

С.  1–16. 
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Що ж до змісту клопотання про здійснення приводу, то 

у  ньому зазначаються: 

– найменування кримінального провадження та його реєст-

раційний номер; 

– процесуальний статус особи, про здійснення приводу 

якої  заявлено клопотання, її прізвище, імʼя, по батькові та місце 

проживання; 

– процесуальна дія, учасником якої повинна бути особа, про 

здійснення приводу якої заявлено клопотання; 

– положення КПК, яким установлено обовʼязок особи 

зʼявитися на виклик, та обставини невиконання особою цього 

обовʼязку; 

– відомості, які підтверджують факти здійснення виклику 

особи у встановленому КПК порядку та отримання особою повіст-

ки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом; 

– прізвище, імʼя, по батькові та посада слідчого, прокурора; 

– дата та місце складення клопотання. 

До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, 

дізнавач, прокурор обґрунтовує свої доводи. 

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, діз-

навача, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим 

суддею у день його надходження до суду. За необхідності слідчий 

суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання 

(ч.  1  ст.  142  КПК). 

Слідчий суддя або суд, установивши, що особа, яка зо-

бовʼязана зʼявитися на виклик, була викликана у встановленому 

КПК порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею пові-

стки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та 

не зʼявилася без поважних причин або не повідомила про причини 

свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу 

такої особи (ч. 3 ст. 142 КПК). 

Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою су-

ду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання 

(ч. 4 ст. 142 КПК). 

Перед безпосереднім виконанням ухвала про здійснення 

приводу оголошується особі, щодо якої він застосовується, особою, 

яка виконує ухвалу (ч. 2 ст. 143 КПК). 
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Особа, рішення про здійснення приводу якої ухвалено слід-

чим суддею, судом, зобовʼязана прибути до місця виклику в зазна-

чений, в ухвалі про здійснення приводу, час у супроводі особи, яка 

виконує ухвалу. 

У разі невиконання особою, що підлягає приводу, законних 

вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, щодо неї 

можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дають змогу 

здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню захо-

дів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір 

їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування захо-

дів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міру, необхід-

ну для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводити-

ся до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування 

заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоровʼю особи, а також 

примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її 

вільному пересуванню, упродовж тривалого часу, ніж необхідно 

для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення 

повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за 

собою відповідальність, установлену законом (ч. 3 ст. 143 КПК). 

За неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ух-

валу про здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим по-

ясненням причин невиконання (ч. 4 ст. 143 КПК). 

За результатами здійснення цієї процесуальної дії особа, яка 

виконувала ухвалу про привід, має скласти протокол із дотриман-

ням відповідних вимог. 

 
 

8.3.3. Накладення грошового стягнення  
у кримінальному провадженні 

 
Грошове стягнення – це один із видів заходу забезпечення 

кримінального провадження, що полягає у покладенні на учасника 

кримінального провадження обовʼязку сплати певної суми коштів у 

разі доведення перед слідчим суддею під час досудового розсліду-

вання або судом під час судового розгляду не виконання ним 

обовʼязків, передбачених кримінальним процесуальним законом або 

судовим рішенням. 
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Метою його застосування є забезпечення дієвості криміналь-

ного провадження в частині гарантій виконання учасниками кримі-

нального провадження, які залучаються до сфери кримінальної 

процесуальної діяльності власних обовʼязків.  

Грошове стягнення можна розглядати як один із видів кри-

мінальних процесуальних санкцій, що може заподіяти інтересам 

особі, яка не дотрималася власних обовʼязків у кримінальному про-

вадженні, доволі відчутну матеріальну шкоду. Із огляду на це, воно 

повинно накладатися тільки за наявності фактичних і формально-

правових підстав, що підтверджують учинення правопорушення.  

Фактичною підставою накладення грошового стягнення на 

учасника кримінального провадження є невиконання ним своїх 

обовʼязків, які передбачені у кримінальному процесуальному зако-

ні або ухвалою слідчого судді під час кримінального провадження. 

Окрім основної мети – забезпечення дієвості кримінального 

провадження, воно має також на увазі і покарання особи, яка 

не  дотрималася процесуальних обовʼязків. Також доцільно сказа-

ти  і про попереджувальний характер цього виду заходу забезпе-

чення, відтак, дисциплінуючи особу та заохочуючи її до виконання 

певних  дій. 

Грошове стягнення накладається: під час досудового розслі-

дування – ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, дізна-

вача прокурора або за власною ініціативою (ч. 2 ст. 144 КПК). 

У клопотанні про накладення грошового стягнення на особу 

під час досудового розслідування зазначаються (ст. 145 КПК): 

– найменування кримінального провадження та його реєст-

раційний номер; 

– процесуальний статус особи, про накладення грошового 

стягнення на яку заявлено клопотання, її прізвище, імʼя, по батько-

ві та місце проживання; 

– обовʼязок, який покладено на особу КПК або ухвалою слід-

чого судді; 

– обставини, за яких особа не виконала обовʼязок; 

– відомості, які підтверджують невиконання особою 

обовʼязку; 

– прізвище, імʼя, по батькові та посада слідчого, прокурора; 

– дата та місце складення клопотання. 
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До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, 

дізнавач, прокурор обґрунтовує власні доводи. 

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, діз-

навача, прокурора про накладення грошового стягнення на особу 

розглядається слідчим суддею не пізніше трьох днів із дня його 

надходження до суду. Про час і місце розгляду клопотання повідо-

мляється службова особа, яка його внесла, та особа, на яку може 

бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не переш-

коджає розгляду питання (ч. 1 ст. 146 КПК). 

Слідчий суддя, суд, установивши, що особа не виконала пок-

ладений на неї процесуальний обовʼязок без поважних причин, 

накладає на неї грошове стягнення. Копія відповідної ухвали 

не  пізніше наступного робочого дня після її постановлення  

надсилається особі, на яку накладено грошове стягнення (ч. 3 

ст.  146  КПК). 

Перелік учасників кримінального провадження визначений 

у  п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК. Власне тільки до них може бути застосо- 

вано грошове стягнення, а саме щодо: сторони кримінального  

провадження, потерпілого, його представника та законного пред-

ставника, цивільного позивача (відповідача), його представника 

та  законного представника, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої 

вирішується питання про арешт, особи, стосовно якої розглядається 

питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявника, 

свідка та його адвоката, понятого, заставодавця, перекладача, екс-

перта, спеціаліста, секретаря судового засідання, судового роз- 

порядника. 

Накладення грошового стягнення є правом слідчого судді 

або суду, але в окремих випадках – їхнім обовʼязком. Так, слідчий 

суддя або суд зобовʼязаний накласти грошове стягнення: 

– на поручителя за невиконання взятих на себе зобовʼя- 

зань  під час обрання запобіжного заходу особистої поруки (ч. 5 

ст.  180 КПК); 

– на батьків, опікунів і піклувальників у разі відібрання у них 

зобовʼязання про взяття під нагляд неповнолітнього підозрюваного 

або обвинуваченого у випадку порушення цього зобовʼязання 

(ч.  5  ст. 493 КПК). 
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У решті випадків накладення грошового стягнення є правом 

для слідчого судді або суду, яким вони можуть скористатися або 

утриматися, враховуючи певні обставини, як-от скрутне матеріаль-

не становище відповідного учасника процесу
5
. 

На практиці виникають випадки, коли необхідно скасувати 

раніше накладене грошове стягнення. Порядок таких дій визначе-

ний у ст. 147 КПК. 

Особа, на яку накладено грошове стягнення та яка не була 

присутня під час розгляду цього питання слідчим суддею, судом, 

має право подати клопотання про скасування ухвали про накладен-

ня на неї грошового стягнення. Клопотання подається слідчому 

судді, суду, який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення 

(ч. 1 ст. 147 КПК). 

Слідчий суддя, суд скасовує ухвалу про накладення на особу 

грошового стягнення за результатами його розгляду в судовому 

засіданні, якщо буде встановлено, що стягнення накладено безпідс-

тавно, а в іншому випадку – відмовляє у задоволенні клопотання (ч. 

3 ст. 147 КПК). 

Ухвала слідчого судді, суду за результатами розгляду клопо-

тання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення 

оскарженню не підлягає (ч. 4 ст. 147 КПК). 

 

 
8.3.4. Тимчасове обмеження  

у користуванні спеціальним правом  

у кримінальному провадженні 

 
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

є одним із видів заходів забезпечення у кримінальному провадженні, 

що застосовується за наявності достатніх підстав уважати, 

що  для припинення кримінального правопорушення або запобі- 

гання вчиненню іншого, припинення або запобігання протиправній 

поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному  

                                                             
5 Кримінальний процесуальний кодекс. Науково-практичний коментар. 

Х.: Право. С. 288. 
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провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримі-

нальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити підоз-

рюваного у користуванні спеціальним правом, що полягає у тим- 

часовому вилученні документів, які посвідчують користування 

спеціальним правом, у законно затриманої особи у порядку, перед-

баченому статтею 208 КПК. 

Субʼєктом, стосовно якого приймається рішення про тимча-

сове обмеження в користуванні спеціальним правом, є підозрюва-

ний, а продовження строку його дії може бути застосовано і щодо 

підозрюваного, і обвинуваченого. 

Тимчасово вилученими можуть бути документи, які посвід-

чують користування таким спеціальним правом: 

– право керування транспортним засобом або судном; 

– право полювання; 

– право на здійснення підприємницької діяльності; 

– право на володіння та носіння зброї. 

Згідно зі ст. 15 ЗУ «Про дорожній рух», кожний громадянин, 

який досяг установленого цим Законом віку та не має медичних 

протипоказань, може в установленому порядку отримати право на 

керування транспортними засобами відповідної категорії. Таке 

право підтверджується посвідченням. Порядок його видачі встано-

влений постановою КМУ від 8 травня 1993 р. № 340 «Про затвер-

дження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску 

громадян до керування транспортними засобами». 

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про мисливське 

господарство та полювання», право на полювання в межах визна-

чених для цього мисливських угідь мають громадяни України, які 

досягли 18-річного віку, іноземці, які одержали в установленому 

порядку дозвіл на добування мисливських тварин, та інші докумен-

ти, що засвідчують право на полювання. Згідно зі ст. 14 цього За-

кону, документами на право полювання (для громадян України) є: 

посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку добутої 

дичини і порушень правил полювання з позначкою про сплату 

державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцен-

зія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний 

відстріли тощо); відповідний дозвіл на право користування вогне-

пальною зброєю у разі її використання; паспорт на собак мисливсь-
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ких порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під 

час полювання. 

Тимчасово вилученими можуть бути документи, що посвід-

чують користування спеціальним правом, – на здійснення підприє-

мницької діяльності. Відповідно до ч. 1 ст. 42 Конституції України, 

кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

законом. Ст. 50 ЦК України установлює, що право на здійснення 

підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фі- 

зична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права 

фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встанов-

люються Конституцією України та законами. Фізична особа здійс-

нює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної 

реєстрації. 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

може бути здійснено на підставі рішення слідчого судді під 

час  досудового розслідування на строк не більше двох місяців 

(ч.  2 ст. 148 КПК). 

Речі і документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення 

кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, 

виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи 

або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою 

Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює конт-

роль за додержанням податкового законодавства, органу Держав-

ного бюро розслідувань. 

Прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором 

під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого 

судді з клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спе-

ціальним правом. У випадку тимчасового вилучення документів, 

які посвідчують користування спеціальним правом, прокурор, слід-

чий за погодженням із прокурором зобовʼязаний звернутися до 

слідчого судді з відповідним клопотанням не пізніше двох днів 

із  моменту тимчасового вилучення. Пропуск указаного строку 

тягне за собою необхідність повернення тимчасово вилучених до-

кументів (ч. 1 ст. 150 КПК). 

Клопотання повинно містити: 

– короткий виклад обставин кримінального правопорушення, 

у звʼязку з яким подається клопотання; 
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– правову кваліфікацію кримінального правопорушення за 

законом України про кримінальну відповідальність; 

– виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу 

у  вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на  

обставини; 

– причини, у звʼязку з якими потрібно здійснити тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом; 

– вид спеціального права, яке підлягає тимчасовому обме-

женню; 

– строк, на який користування спеціальним правом підлягає 

тимчасовому обмеженню; 

– перелік свідків, яких прокурор, слідчий вважає за необ- 

хідне допитати під час розгляду клопотання. 

До клопотання також додаються: 

– копії матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує до-

води клопотання; 

– документи, які підтверджують надання підозрюваному ко-

пій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання. 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спе- 

ціальним правом розглядається слідчим суддею не пізніше 

трьох  днів із дня його надходження до суду за участю про- 

курора та/або слідчого, підозрюваного, його захисника (ч. 1 

ст.  151  КПК). 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спе- 

ціальним правом, якщо документи, які посвідчують користу- 

вання спеціальним правом, не були тимчасово вилучені, може  

розглядатися лише за участю підозрюваного, його захисника (ч. 2 

ст. 151 КПК). 

У своєму розʼясненні Вищий спеціалізований суд України 

звертає увагу на те, що до клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, заразом тимчасового 

обмеження в користуванні спеціальним правом, обовʼязково дода-

ють: витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримі-

нального провадження – у всіх без винятку випадках; копії мате- 

ріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала  

відповідне клопотання, обґрунтовує власні доводи; документи, 

що  підтверджують надання підозрюваному, заразом й обвину- 
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ваченому, копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують  

клопотання
6
. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом подано без додер-

жання вимог ст. 150 КПК, повертає його прокурору, про що поста-

новляє ухвалу (ч. 3 ст. 151 КПК). 

Під час розгляду клопотання про тимчасове обмеження у ко-

ристуванні спеціальним правом слідчий суддя має право за клопо-

танням сторін кримінального провадження або за власною ініціати-

вою заслухати будь-якого свідка або дослідити будь-які матеріали, 

що мають значення для вирішення питання про тимчасове обме-

ження у користуванні спеціальним правом (ч. 4 ст. 151 КПК). 

У разі відмови в задоволенні клопотання вилучені документи 

підлягають поверненню володільцю не пізніше наступного робочо-

го дня після отримання слідчим, прокурором відповідної ухвали 

слідчого судді. 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тим-

часове обмеження у користуванні спеціальним правом, якщо слід-

чий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 

такий захід необхідний для припинення кримінального правопору-

шення або запобігання вчиненню іншого, припинення або запобі-

гання протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання 

кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням (ч. 1 ст. 152 КПК). 

Прокурор має право звернутись із клопотанням про продов-

ження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом, яке розглядається у порядку, передбаченому ст. 151 КПК. 

У разі продовження в установленому порядку строку тимча-

сового обмеження у користуванні спеціальним правом копія відпо-

відної ухвали слідчого судді надсилається не пізніше дня, наступ-

ного за днем її постановлення, центральному органові виконавчої 

влади, якому для зберігання надіслано документи. 

                                                             
6 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час за-

стосування заходів забезпечення кримінального провадження: лист Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

5 квіт. 2013 р. № 223-558/0/4-13. Судовий вісник. К., 2013. № 4. 
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8.3.5. Тимчасовий доступ  
до речей і документів  

у кримінальному провадженні 
 

Тимчасовий доступ до речей і документів – це один із видів 

заходів забезпечення кримінального провадження, що полягає 

у  наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні 
якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайоми-

тися з ними, зробити їх копії та, в разі ухвалення відповідного  

рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) 
(ч. 1 ст. 159 КПК). 

Під сторонами кримінального провадження, які мають право 

подавати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, 

згідно з п. 19 ст. 3 КПК, є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник 

органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, 

його представник і законний представник у випадках, установлених 

КПК; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), 

засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного або виховного харак-

теру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники 

та законні представники. 

Під річчю варто розуміти предмет матеріального світу, щодо 

якого можуть виникати цивільні права й обовʼязки (ст. 179 ЦК 

України). Документом є спеціально створений, з метою збереження 

інформації, матеріальний обʼєкт, який містить зафіксовані за допо-

могою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які 

можуть бути використані як доказ факту або обставини. 

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем 

або їх частин, мобільних терміналів систем звʼязку здійснюється 

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних 

інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах 

систем звʼязку, без їх вилучення. 

Згідно з ДСТУ 2392-94, інформаційна система – комуніка-

ційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пе-

ресилання інформації
7
. 

                                                             
7 ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни 

та визначення. URL: http://document.ua/informacija-ta-dokumentacija.-bazovi-

ponjattja.-termini-ta-v-std487.html 
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Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на 

підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК).  

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів 

зазначаються: 

– короткий виклад обставин кримінального правопорушення, 

у звʼязку з яким подається клопотання; 

– правова кваліфікація кримінального правопорушення із  

зазначенням статті (частини статті) закону України про криміналь-

ну відповідальність; 

– речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується 

отримати; 

– підстави вважати, що речі і документи перебувають або 

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної 

особи; 

– значення речей і документів для встановлення обставин 

у  кримінальному провадженні; 

– можливість використання як доказів відомостей, що міс-

тяться в речах і документах, і неможливість іншими способами 

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих 

речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом 

таємницю; 

– обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів 

або копій документів, якщо відповідне питання порушується сто-

роною кримінального провадження. 

Речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 

– листування або інші форми обміну інформацією між захис-

ником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє 

його клієнта, у звʼязку з наданням правової допомоги; 

– обʼєкти, які додані до такого листування або інших форм 

обміну інформацією (ст. 160 КПК).  

Захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосуван-

ня, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання 

про видачу іноземній державі (ч. 1 ст. 45 КПК). Адвокат також 
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є  представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача (ч. 1 ст. 58, ч. 1 ст. 63 КПК). 

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах 

і  документах, належать: 

– інформація, що знаходиться у володінні засобу масової  

інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення 

авторства або джерела інформації; 

– відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 

– відомості, які можуть становити таємницю учинення нота-

ріальних дій; 

– конфіденційна інформація, зокрема така, що містить коме-

рційну таємницю; 

– відомості, які можуть становити банківську таємницю; 

– особисте листування особи та інші записи особистого  

характеру; 

– інформація, яка знаходиться в операторів і провайдерів те-

лекомунікацій, про звʼязок, абонента, надання телекомунікаційних 

послуг, зокрема отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо; 

– персональні дані особи, що знаходяться у її особистому  

володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у воло- 

дільця персональних даних; 

– державна таємниця; 

– таємниця фінансового моніторингу; 

– відомості, що становлять професійну таємницю відповід-

но до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки» (ст. 162 КПК). 

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимча-

сового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального 

провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що ці речі або документи: 

– перебувають або можуть перебувати у володінні відповід-

ної фізичної або юридичної особи; 

– самі собою або в сукупності з іншими речами і документа-

ми кримінального провадження, у звʼязку з яким подається клопо-

тання, мають суттєве значення для встановлення важливих обста-

вин у кримінальному провадженні; 
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– не становлять або не включають речей і документів, які  

містять охоронювану законом таємницю. 

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимча-

сового доступу до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, 

окрім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе мож- 

ливість  використання як доказів відомостей, що містяться в  цих 

речах і документах, і неможливість іншими способами довести 

обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей 

і  документів. 

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом. 

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять 

державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї 

допуску відповідно до вимог закону. 

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового досту-

пу до речей і документів може дати розпорядження про надання 

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримі- 

нального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, 

що без такого вилучення є реальна загроза зміни або знищення 

речей або документів, або таке вилучення необхідне для досягнен-

ня мети отримання доступу до речей і документів. 

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ 

до речей і документів слідчий суддя, суд виносить ухвалу. Зміст 

і  форма вказаної ухвали передбачені ст. 164 КПК.  

Порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасо-

вий  доступ  до  речей  і  документів  закріплений  у  ст.  165 КПК. 

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тим- 

часовий доступ до речей і документів як володілець речей або  

документів, зобовʼязана надати тимчасовий доступ до вказаних 

в  ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі 

слідчого судді, суду. 

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовʼязана 

предʼявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей  

і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей 

і  документів та вручити її копію. 
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Особа, яка предʼявляє ухвалу про тимчасовий доступ до  

речей і оригіналів або копій документів, зобовʼязана залишити  

володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей 

і  оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання 

ухвали слідчого судді, суду. 

На вимогу володільця особою, яка предʼявляє ухвалу про 

тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію 

вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучають-

ся, або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використан-

ням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його 

згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка 

предʼявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей 

і  документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кри- 

мінального провадження, якій надано право на доступ до речей 

і  документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу 

про  дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК 

з  метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів 

(ч. 1 ст. 166 КПК). 

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопо-

танням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення 

його проведення слідчому, дізнавачу, прокурору або органу Націо-

нальної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку 

здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл 

на його проведення, згідно з положеннями КПК. 

 

 
8.3.6. Тимчасове вилучення майна  

у кримінальному провадженні 
 

Тимчасове вилучення майна – це захід забезпечення кримі-

нального провадження, який полягає у фактичному позбавленні 

підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоря-

джатися його майном, яке має значення для встановлення обста-

вин кримінального правопорушення до вирішення питання про 

арешт майна або його повернення.  
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Застосування такого заходу забезпечення повʼязане з обме-

женням права особи, передбаченого ст. 41 Конституції України, 

а  саме:  

– кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами власної інтелектуальної, творчої 

діяльності; 

– право приватної власності набувається у порядку, визначе-

ному законом; 

– громадяни для задоволення власних потреб можуть корис-

туватися обʼєктами права державної та комунальної власності від-

повідно до закону; 

– ніхто не може бути протиправно позбавлений права  

власності; 

– право приватної власності є непорушним; 

– примусове відчуження обʼєктів права приватної власності 

може бути застосоване лише як виняток із мотивів суспільної  

необхідності, на підставі та в порядку, встановлених законом, та за 

умови попереднього і повного відшкодування їх вартості; 

– примусове відчуження таких обʼєктів із подальшим повним 

відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного 

або надзвичайного стану; 

– конфіскація майна може бути застосована винятково за рі-

шенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом; 

– використання власності не може завдавати шкоди правам, 

свободам і гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати 

екологічну ситуацію і природні якості землі.  

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, до-

кументів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, 

що  вони: 

– підшукані, виготовлені, пристосовані або використані 

як  засоби або знаряддя учинення кримінального правопорушення 

та (або) зберегли на собі його сліди; 

– призначалися (використовувалися) для схиляння особи 

до  вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення або 

винагороди за його вчинення; 

– є предметом кримінального правопорушення, зокрема 

повʼязаного з їх незаконним обігом; 
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– одержані внаслідок учинення кримінального правопору-

шення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було пов-

ністю або частково перетворено. 

Під річчю варто розуміти предмет матеріального світу, щодо 

якого можуть виникати цивільні права й обовʼязки. Документом є 

спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний 

обʼєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, 

звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як 

доказ факту або обставини. Гроші – це законний платіжний засіб, 

обовʼязковий до приймання за номінальною вартістю на всій тери-

торії України. Таким платіжним засобом є грошова одиниця Украї-

ни – гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у 

випадках і в порядку, встановлених законом. 

Засоби учинення кримінального правопорушення – це предме-

ти матеріального світу, що застосовуються особою під час учинен-

ня суспільно небезпечного діяння. 

Знаряддя кримінального правопорушення – це предмети, ви-

користовуючи які, особа вчиняє фізичний вплив на матеріальні 

обʼєкти.  

Під предметом кримінального правопорушення розуміють 

предмети матеріального світу, з огляду на які, або з приводу яких 

учиняється таке правопорушення.  

Сліди кримінального правопорушення у вузькому розу- 

мінні – це матеріально фіксовані відображення зовнішньої будови 

одного обʼєкта на іншому. Якщо такі сліди збереглися на речах, 

документах, вони тимчасово вилучаються.  

Винагорода за учинення кримінального правопорушення – це 

гроші, цінності та інші речі, надані особі з метою схилити її до його 

учинення протиправних дій.  

Речі, документи, здобуті в результаті учинення кримінально-

го правопорушення, або на які воно спрямоване, – це обʼєкти тако-

го правопорушення.  

Доходи від набутих у результаті учинення кримінального 

правопорушення речей, грошей – це те, що набуто від реалізації 

майна, отриманого злочинним способом. 

Порядок тимчасового вилучення майна визначений у ст. 168 

КПК. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно  
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затримав особу у порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208, 298
2
 

КПК. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобовʼязана 

одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокуро-

ра, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово 

вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна за-

свідчується протоколом, в якому вказується, хто передав і яка упо-

вноважена службова особа прийняла майно, із зазначенням його 

назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого воно виготовлено, та 

індивідуальних ознак. 

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під 

час обшуку, огляду. Порядок проведення зазначених слідчих (роз-

шукових) дій визначений у ст.ст. 236, 237 КПК. Тимчасове вилу-

чення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних 

терміналів систем звʼязку для вивчення фізичних властивостей, які 

мають значення для кримінального провадження, здійснюється 

лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. 

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформа-

ційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звʼязку, 

крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них 

міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослі-

дження, або якщо такі обʼєкти отримані в результаті вчинення  

кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його 

вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, 

володільцем або утримувачем чи повʼязаний з подоланням системи 

логічного захисту. 

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіюван-

ня інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) 

системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекому- 

нікаційних системах, їх невідʼємних частинах. Копіювання такої 

інформації здійснюється із залученням спеціаліста. 

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під 

час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або 

негайно після їх здійснення зобовʼязана скласти відповідний про-

токол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або 

її  представнику. 

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова 

особа зобовʼязана забезпечити схоронність такого майна відповідно 
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до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, 

повʼязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово 

вилученого майна під час кримінального провадження, затвердже-

ного Постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

окремих положень Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни» від 19 листопада 2012 р. № 1104. 

Порядок зберігання залежить від того, що становить вилу- 

чене майно. Наприклад, гроші підлягають передачі на зберігання до 

фінансових органів. Документи зберігаються з матеріалами кримі-

нального провадження, а інше майно – у спеціально пристосованих 

приміщеннях (камерах зберігання речових доказів). 

У разі ухвалення рішення про припинення тимчасового вилу-

чення майна тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої 

воно було вилучено: 

– за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення 

майна безпідставним; 

– за ухвалою слідчого судді або суду в разі відмови у задово-

ленні клопотання прокурора про арешт цього майна; 

– якщо клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово 

вилученого майна подано до суду пізніше наступного робочого дня 

після вилучення майна; 

– якщо тимчасове вилучення майна проведене під час обшу-

ку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді та кло-

потання про арешт такого майна не подано слідчим, прокурором 

упродовж 48 годин після вилучення майна. 

– клопотання про тимчасовий арешт майна надійшло до суду 

після 72 годин із моменту його вилучення; 

– у разі скасування арешту; 

–  за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кри-

мінального проступку. 

Про можливість отримання володільцем вилученого у нього 

майна він повідомляється письмово. Копія повідомлення долуча-

ється до кримінального провадження. У розписці отримувач вказує 

дані свого паспорта або іншого документа, який посвідчує його 

особу та місце проживання. У разі неможливості особистої явки 

власника майна воно може бути отримано за дорученням іншою 
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особою, розписка якої із дорученням приєднується до справи.  

Якщо власником є підприємство, установа, організація, майно  

передається їх представникам за наявності доручення, документа, 

що засвідчує особу, і під розписку
8
. 

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або 

про  часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилу-

ченого майна, копія судового рішення про повне або часткове ска-

сування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його 

оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності 

слідчого, дізнавача, прокурора під час оголошення судового рішен-

ня його копія надсилається таким особам не пізніше наступного 

робочого  дня. 

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про 

відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання 

про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про 

повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого  

майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового 

рішення та направити повідомлення про його виконання слід- 

чому судді. 

 
 

8.3.7.  Арешт майна 
у кримінальному провадженні 

 
Арешт майна – це захід забезпечення кримінального прова-

дження, який полягає у позбавленні за ухвалою слідчого судді або 

суду права на відчуження, розпорядження та/або користування 

майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр 

вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підля-

гає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засу-

дженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпе-

чення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. 

                                                             
8  Кримінальний процесуальний кодекс. Науково-практичний коментар. 

Х.: Право. С. 331. 
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Завданням арешту майна є запобігання можливості його 

приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, 

відчуження.  

Арешт майна має тимчасовий характер, оскільки остаточне 

рішення про те, що необхідно учинити з майном, яке арештоване, 

буде вирішено судом під час ухвалення вироку (ст. 368 КПК). 

Особами, які, згідно із законом, несуть цивільну відповідаль-

ність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого 

або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння,  

можуть бути:  

– батьки (усиновлювачі) або опікуни малолітньої особи або 

інші фізичні особи, які на правових підставах здійснюють вихован-

ня малолітньої особи (ст. 1178 ЦК);  

– батьки (усиновлювачі) або піклувальники неповнолітньої 

особи (ст. 1179 ЦК);  

– опікуни або заклади, які зобовʼязані здійснювати нагляд за 

недієздатною фізичною особою (ст. 1184 ЦК); 

– юридична або фізична особа за шкоду, завдану їхнім пра-

цівником під час виконання ним своїх трудових (службових) 

обовʼязків (ст. 1172 ЦК); 

– особа, яка на відповідній правовій підставі (право власнос-

ті, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє дже-

релом підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК України).  

Цивільним відповідачем у кримінальному провадженні ці 

особи можуть бути, якщо до них предʼявлено цивільний позов 

під  час кримінального провадження до початку судового розгляду 

в порядку, встановленому ст. 128 КПК. 

Метою арешту майна є забезпечення:  

– збереження речових доказів; 

– спеціальної конфіскації; 

– конфіскації майна як виду покарання або заходу криміна-

льно-правового характеру щодо юридичної особи; 

– відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 

правопорушення (цивільний позов), або стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди. 

У разі застосування арешту для забезпечення викорис-

тання майна як речового доказу будь-якої фізичної або юридичної 

особи за наявності достатніх підстав вважати, що: 
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– воно може бути знаряддям учинення кримінального право-

порушення;  

– воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушен-

ня або містить інші відомості, які можуть бути використані як до-

каз факту або обставин, що встановлюються під час кримінального 

провадження, заразом предмети, що були обʼєктом кримінально 

протиправних дій;  

– гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально проти- 

правним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок учи-

нення кримінального правопорушення. 

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше на-

кладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому 

разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладен-

ня арешту на майно відповідно до правил КПК. 

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахун-

ку, відкритому у порядку, визначеному ст. 35
1
 Податкового кодексу 

України, на кошти на рахунках платників у системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебу-

вають на поточних рахунках із спеціальним режимом використан-

ня, відкритих відповідно до ст. 15
1
 Закону України «Про електрое-

нергетику», на поточних рахунках із спеціальним режимом викори-

стання, відкритих відповідно до ст. 19
1
 Закону України «Про теп-

лопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом 

використання для проведення розрахунків за інвестиційними про-

грамами, на поточних рахунках із спеціальним режимом викорис-

тання для кредитних коштів, відкритих відповідно до ст. 26
1
 Закону 

України «Про теплопостачання» і ст. 18
1
 Закону України «Про  

питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на спеціа-

льному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно 

до Закону України «Про впорядкування питань, повʼязаних із за-

безпеченням ядерної безпеки». 

У разі застосування арешту для забезпечення відшкоду-

вання шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення 

(цивільний позов), або стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди він може бути накладений на майно: 

– підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної або 

юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність 



245 

за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинува-

ченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння; 

– юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за 

наявності обґрунтованого розміру цивільного позову в криміналь-

ному провадженні, й так само обґрунтованого розміру неправомір-

ної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійс- 

нюється провадження. 

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юри-

дичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за  

клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити  

питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову 

або  стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до 

набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів 

не  вжито  раніше. 

Вартість майна, яке слід арештувати з метою забезпечення 

цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, 

повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру 

неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. 

У невідкладних випадках і винятково з метою збереження 

речових доказів або забезпечення можливої конфіскації або спеціа-

льної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяж-

кого або особливо тяжкого злочину за рішенням директора Націо-

нального антикорупційного бюро України (або його заступника), 

погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт 

на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб 

у  фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком 

до  48  годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але 

не  пізніше ніж упродовж 24 годин, прокурор звертається до слід-

чого судді із клопотанням про арешт майна. 

Якщо протягом 24 годин прокурор не звернувся до слідчого 

судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні  

такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно 

або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти 

негайно повертаються особі. 
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Арешт може бути накладений на рухоме або нерухоме май-

но, гроші у будь-якій валюті готівкою або в безготівковій формі, 

водночас кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахун-

ках або на зберіганні у банках або інших фінансових установах, 

видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права,  

щодо яких ухвалою або рішенням слідчого судді, суду визначено 

необхідність арешту майна. 

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває 

у  власності добросовісного набувача, окрім арешту майна з метою 

забезпечення збереження речових доказів. 

Нерухоме майно – це земельні ділянки, а також обʼєкти, роз-

ташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливо 

без  їх  знецінення та зміни їх призначення (ст. 181 ЦК України). 

Майновими правами інтелектуальної власності є: 

–  право на використання обʼєкта права інтелектуальної  

власності; 

–  виключне право дозволяти використання обʼєкта права ін-

телектуальної власності; 

–  виключне право перешкоджати неправомірному викорис-

танню обʼєкта права інтелектуальної власності, зокрема забороняти 

таке використання; 

–  інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом (ст. 424 ЦК України). 

До розрахункових документів, за допомогою яких можуть 

здійснюватися безготівкові розрахунки, належать: акредитиви, 

розрахункові чеки (чеки), банківські платіжні картки, векселі, інка-

сові доручення (розпорядження), платіжне доручення, платіжна 

вимога, платіжна вимога-доручення (ст. 1088 ЦК)
9
. 

Процесуальною підставою арешту майна є ухвала слідчого 

судді або суду, яка виноситься, зазвичай, на підставі поданого кло-

потання про арешт майна. 

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має 

право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокуро-

                                                             
9 Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні 

в  національній валюті: Постанова Національного банку України від 

21.01.2004 р. № 22. 
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ром, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний 

позивач (ч. 1 ст. 171 КПК). 

Фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних 

даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням 

матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову 

про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та 

накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. 

У клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора про арешт май-

на повинно бути зазначено: 

– підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК та від-

повідне обґрунтування необхідності арешту майна; 

– перелік і види майна, що належить арештувати; 

– документи, які підтверджують право власності на майно, 

що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свід-

чать про володіння, користування або розпорядження підозрюва-

ним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 

– розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юри- 

дичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 

ст.  170 КПК. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії 

документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрун-

товує доводи клопотання (ч. 2 ст. 171 КПК). 

У клопотанні цивільного позивача у кримінальному прова-

дженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 

повинно бути зазначено: 

– розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 

а  також розмір позовних вимог; 

– докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди (ч. 3 

ст.  171 КПК). 

Клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про арешт тимча-

сово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного 

робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути  

негайно повернуто особі, у якої його вилучено. 

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, 

здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої 
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ст.  235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути 

подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення 

майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його 

було вилучено. 

Порядок розгляду клопотання про арешт майна визначено 

у  ст. 172 КПК. 

Порядок зберігання майна, на яке накладено арешт, визна- 

чений в Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання 

та  передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей 

та  іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, 

яка  затверджена наказом Генеральної прокуратури України, 

МВС  України, ДПА України, СБ України, Верховним Судом  

України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 

2010 р. №  51/401/649/471/23/125. 

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий  

суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження 

до  суду клопотання. В іншому разі таке майно повертається особі, 

у якої його вилучено (ч. 6 ст. 173 КПК). 

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається  

слідчому, дізнавачу прокурору, а також присутнім під час оголо-

шення ухвали: 

– фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішува-

лося питання про арешт, – під час вирішення питання про арешт 

майна з метою забезпечення збереження речових доказів; 

– підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третій  

особі – під час вирішення питання про арешт майна з метою забез-

печення спеціальної конфіскації; 

– підозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юриди-

чній особі, щодо якої здійснюється провадження, – під час вирі-

шення питання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації 

майна як виду покарання або заходу кримінально-правового харак-

теру щодо юридичної особи; 

– підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фізичній 

або юридичній особі, яка відповідно до закону несе цивільну відпо-

відальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, а також юридичній особі, щодо якої 
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здійснюється провадження, – під час вирішення питання про арешт 

майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої  

внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), або 

стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. 

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали  

копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня 

після її постановлення. 

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на 

захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна 

(ч.  7 ст.  173  КПК). 

Кримінальним процесуальним законом установлено такий 

порядок і випадки скасування арешту майна. 

Так, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний 

представник, інший власник або володілець майна, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які  

не були присутні під час розгляду питання про арешт майна, мають 

право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю 

або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – 

судом. 

Окрім цього, арешт майна також може бути скасовано повні-

стю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розс-

лідування або суду під час судового провадження за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або законного пред-

ставника, іншого власника або володільця майна, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони 

доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу немає пот-

реби або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК). 

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий 

суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. 

Про час і місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопо-

тання, та особа, за клопотанням якої арештовано майно (ч. 2 

ст.  174  КПК). 

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття 

кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не 

підлягає спеціальній конфіскації (ч. 3 ст. 174 КПК). 

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закін-

чується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту 
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майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у разі виправдання об-

винуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо 

майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом 

покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціа-

льної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або 

відмови в цивільному позові (ч. 4 ст. 174 КПК). 

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, про-

курором. 

 
 

8.4. Запобіжні заходи 
під час провадження дізнання 

 
Запобіжні заходи – це вид заходів забезпечення кримінально-

го провадження, застосування яких полягає в обмеженні підозрю-

ваного обвинуваченого в його правах на свободу й особисту недо-

торканність; недоторканність житла або іншого володіння осо-

би; таємницю спілкування; невтручання у приватне життя. 

Запобіжні заходи, як і інші заходи забезпечення криміналь-

ного провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості 

кримінального провадження, тобто виконання його (провадження) 

завдань: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасни-

ків кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, щоб 

кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягну-

тий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 

був обвинувачений або засуджений, щодо жодної особи не був 

застосований необґрунтований процесуальний примус і щоб до 

кожного учасника кримінального провадження була застосована 

належна правова процедура. 

Застосування запобіжних заходів має дві мети: 

забезпечувальну – створення умов і вжиття заходів для вико-

нання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього (них) 

процесуальних обовʼязків: прибути за викликом до слідчого, про-

курора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за  
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викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це 

зазначених осіб; виконувати обовʼязки, покладені на нього рішен-

ням про застосування запобіжних заходів; підкорятися законним 

вимогам і розпорядженням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого 

судді, суду; 

превентивну – запобігання спробам: переховуватися від ор-

ганів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або 

спотворити будь-яку з речей або документів, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопору-

шення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підоз-

рюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримі-

нальному провадженні; перешкоджати кримінальному проваджен-

ню іншою мірою; учинити інше кримінальне правопорушення або 

продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, 

обвинувачується. 

Підставами застосування запобіжного заходу є: 

– наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримі-

нального правопорушення, що здебільшого тлумачиться як вказівка 

на факт притягнення особи до кримінальної відповідальності, тобто 

виконання процесуальної дії повідомлення особі про підозру в по-

рядку, визначеному Главою 22 КПК; 

– наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому 

судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений 

може не виконати покладені на нього обовʼязки або учинити дії, 

які розглядаються як ризики через призму превентивної мети за-

стосування запобіжних заходів, тобто наявність фактичних даних, 

що вказують на учинення або спроби учинення дій, які перешко-

джатимуть кримінальному провадженню. 

Закон забороняє слідчому, прокуророві ініціювати застосу-

вання запобіжного заходу без наявності для цього вказаних підстав: 

обґрунтованої підозри та хоча б одного з ризиків, визначених ст. 

177 КПК. У такому разі вказане ініціювання вважається необґрун-

тованим, відтак клопотання не підлягає задоволенню. 

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК, у якій 

вони розташовані у порядку їх суворості, а саме: 

– особисте зобовʼязання (ст. 179 КПК); 

– особиста порука (ст. 180 КПК); 
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– застава (ст. 182 КПК); 

– домашній арешт (ст. 181 КПК); 

– затримання – тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188–192, 

207–213, 298
2 
КПК); 

– тримання під вартою (ст. 183 КПК). 

Під час провадження дізнання як тимчасовий запобіжний  

захід застосовується затримання особи на підставах та в порядку, 

визначеному ст. 298
2
 КПК, а також такі запобіжні заходи, як осо- 

бисте зобовʼязання та особиста порука. 

Підозрюваному розʼяснюється його обовʼязок зʼявитися за 

першим викликом до дізнавача, прокурора або суду. 

До переліку умов застосування запобіжних заходів варто ві-

днести такі: 

– вони можуть застосовуватися лише в межах кримінального 

провадження, за винятком тимчасового запобіжного заходу – за-

тримання, яке фактично може бути застосоване одночасно з почат-

ком кримінального провадження або ж як привід до його початку; 

– запобіжні заходи застосовуються до належних субʼєктів: 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого;  

– запобіжні заходи за ступенем обмеження прав і законних 

інтересів мають бути в кореляційному звʼязку з тяжкістю вчинено-

го злочину: домашній арешт і взяття під варту застосовуються ли-

ше у разі учинення особою злочину, за який передбачено призна-

чення покарання позбавлення волі; 

– щодо особи одночасно може бути застосовано лише один 

із  передбачених запобіжних заходів.  

Законом, а саме ст. 178 КПК, визначено обставини, що вра-

ховуються під час обрання запобіжного заходу судом. Ці обстави-

ни виявляються у конкретному кримінальному провадженні, пода-

ються стороною обвинувачення та (або) захисту та оцінюються 

слідчим суддею (судом) щодо кожного підозрюваного (обвинува-

ченого), до якого застосовується запобіжний захід. Самі собою 

обставини, за відсутності положень щодо ризиків, які визначені ст. 

177 КПК, не дають слідчому судді, суду права на застосування 

запобіжного заходу. 

До таких обставин належать: 

– вагомість наявних доказів про учинення підозрюваним,  

обвинуваченим кримінального правопорушення: тобто наявність 
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фактичних даних щодо учинення діяння, яке містить ознаки злочи-

ну, та даних про учинення цього діяння підозрюваним (обвинува-

ченим) за неоднозначності позицій двох сторін: сторонами обвину-

вачення та захисту досліджується сукупність даних щодо учинення 

злочину та винуватості у його вчиненні підозрюваним (обвинува-

ченим). Застосовується положення про те, що жоден доказ для слі-

дчого судді (суду) не має наперед установленої сили; 

– тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі 

визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінально-

му правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинува- 

чується: аналізується санкція норми кримінального закону, яка 

передбачає кримінальну відповідальність за учинення злочину, 

щодо якого підозрюється або обвинувачується особа; ця вимога 

кореспондує з положенням про зарахування часу утримання під 

вартою, на домашньому арешті в строк позбавлення волі; 

– вік і стан здоровʼя підозрюваного, обвинуваченого: у цьому 

разі враховується вік (чи є підозрювані, обвинувачені неповноліт-

німи особами або особами похилого віку); стан здоровʼя (наявність 

хронічних захворювань, перебування на стаціонарному (амбула- 

торному) лікуванні); 

– міцність соціальних звʼязків підозрюваного, обвинуваченого 

в місці його постійного проживання, зокрема наявність у нього 

родини й утриманців: досліджуються дані, які характеризують осо-

бу за місцем проживання, шлюбні відносини, наявність дітей або 

інших недієздатних або обмежено дієздатних осіб; 

– наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного мі-

сця роботи або навчання: необхідно зʼясовувати наявність не лише 

роботи, а й інших засобів для існування, зокрема заняття підприєм-

ницькою діяльністю, творчою, науковою, тобто такою, що прино-

сить дохід, а також навчання, його форма тощо; 

– репутацію підозрюваного, обвинуваченого: суспільно кори-

сна або суспільно шкідлива діяльність, факти притягнення до адмі-

ністративної, дисциплінарної, а також матеріальної відповідальнос-

ті, дані про факти уникнення від відповідальності; 

– майновий стан підозрюваного, обвинуваченого: наявність 

нерухомого майна, рахунків у фінансових установах частки влас-

ності на корпоративні права тощо; 
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– наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого: 

враховуються незнята та непогашена судимість, а також обовʼяз- 

ково факт неповного відбування призначеного покарання або  

невідбування призначеного покарання в разі звільнення від його 

відбування або відстрочки від виконання; 

– дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосо-

ваних запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього 

раніше: вказана обставина враховується під час зміни або продов-

ження застосовування запобіжного заходу; 

– наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого 

кримінального правопорушення: підлягає зʼясуванню факт повідом-

лення про підозру у вчиненні іншого злочину (злочинів) у кримі- 

нальному провадженні, що не було обʼєднане з тим, у якому вирі-

шується питання про застосування запобіжного заходу; 

– розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, об-

винувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслі-

док учинення кримінального правопорушення підозрюється, обви-

нувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими 

обґрунтовуються відповідні обставини: у злочинах із матеріаль-

ним складом, відповідно тих, якими заподіюється майнова шкода, 

а  також у тих, які передбачають отримання доходів, установ- 

люється факт заподіяння такої шкоди, її розмір, або ж розмір  

доходу, який отримала особа від учинення протиправних злочин-

них дій, та доходів, які отримала особа в разі легалізації проти- 

правної діяльності. 

Окрім того, треба зауважити, що ч. 5 ст. 194 КПК передбаче-

но перелік обовʼязків, виконання яких покладається на особу в разі 

застосування того або іншого запобіжного заходу, при цьому вид 

запобіжного заходу може не мати значення, за винятком застосову-

вання тримання під вартою (відповідно затримання), логічно 

в  окремих випадках домашнього арешту з вимогою цілодобово 

не  покидати місце проживання.  

До таких обовʼязків належать: 

– прибувати за кожною вимогою до суду або іншого визна-

ченого органу державної влади; 

– прибувати до визначеної службової особи з установленою 

періодичністю; 
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– не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстро-

ваний, проживає або перебуває, без дозволу слідчого, прокурора 

або суду; 

– повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого 

місця проживання та/або місця роботи; 

– утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визна-

ченою слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриман-

ням умов, визначених слідчим суддею, судом; 

– не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 

– пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної за-

лежностей; 

– докласти зусиль із пошуку роботи або навчання; 

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади 

свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що 

дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; 

– носити електронний засіб контролю. 

Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслі-

дування у формі дізнання слідчим суддею за клопотанням дізнава-

ча, погодженого з прокурором, або за клопотанням прокурора.  

Тимчасовий запобіжний захід затримання може бути засто-

сований уповноваженою службовою особою, якій законом надано 

право здійснювати затримання. Такими є працівники органів Наці-

ональної поліції, СБУ, Державної прикордонної служби тощо. 

Для застосування запобіжного заходу уповноважений 

субʼєкт подає звернення з клопотанням до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого провадиться дізнання. Дізнання 

здійснюється тим органом, під юрисдикцією якого знаходиться 

місце учинення кримінального правопорушення.  

Якщо місце учинення кримінального правопорушення неві-

доме (його не встановлено зібраними у провадженні доказами) або 

його вчинено за межами України, місце проведення досудового 

розслідування визначає відповідний прокурор із урахуванням:  

– місця виявлення ознак кримінального правопорушення;  

– місця перебування підозрюваного;  

– місця перебування більшості свідків;  

– місця завершення кримінального правопорушення або  

настання його наслідків тощо. 
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Як виняток, розгляд клопотання про застосування запобіж-

них заходів під час досудового розслідування до особи, яку затри-

мано без ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання за підоз-

рою у вчиненні кримінального правопорушення, може здійснюва-

тися слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрис-

дикції якого особа була затримана. Такий розгляд можливий тільки 

за умови, що затримана без ухвали слідчого судді, суду особа 

з  обʼєктивних причин не могла бути доставлена у строк не пізніше 

шістдесяти годин із моменту затримання до місцевого суду,  

в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досу-

дового розслідування (ч. 1 ст. 192 КПК). 

У разі здійснення досудового розслідування слідчою групою 

клопотання про застосування запобіжного заходу також розгляда-

ється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіаль-

ної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.  

Клопотання виконується в трьох примірниках і повинно  

містити:  

–  вказівку на слідчого суддю, який уповноважений розгля-

дати клопотання;  

– назву документу, дату та місце складання, посадову особу, 

що звертається з клопотанням, вказівку на кримінальне прова-

дження (номер і дату внесення даних у ЄРДР);  

– короткий виклад фактичних обставин кримінального пра-

вопорушення, в якому підозрюється або обвинувачується особа 

(формулювання суті обвинувачення або підозри, зазначення часу, 

місця його учинення, обставин учинення, дій співучасників, розмір 

й обсяг шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням);  

– правову кваліфікацію кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті, пунктів) закону України про 

кримінальну відповідальність;  

– виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвину-

вачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і поси-

лання на матеріали, що підтверджують ці обставини (документи та 

показання, отримані під час кримінального провадження);  

– посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 

КПК, та обовʼязково виклад обставин, на підставі яких слідчий, 

прокурор зробив висновок про наявність цих ризиків і посилання 
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на матеріали кримінального провадження, що підтверджують ці 

обставини;  

– обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризи-

кам, зазначеним у клопотанні, способом застосування більш мʼяких 

запобіжних заходів, тобто їх неефективність з погляду забезпечен-

ня дієвості кримінального провадження; пропозиція покладення на 

підозрюваного, обвинуваченого конкретних обовʼязків, передбаче-

них ч. 5 ст. 194 КПК, з обґрунтуванням указаних обтяжень. 

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується не-

обхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюва-

ному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку 

розгляду клопотання слідчим суддею або судом. Також копія кло-

потання залишається в матеріалах провадження та в наглядовому 

провадженні прокурора – процесуального керівника. 

Для підтвердження законності, обґрунтованості та вмоти-

вованості поданого клопотання субʼєкти звернення зобовʼязані 

додати до нього:  

– копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує 

докази клопотання:  

– копії характеризуючих даних, кримінальних процесуальних 

документів;  

– документ, яким слідчий, прокурор визначив перелік свід-

ків, яких вважають за необхідне допитати під час судового розгля-

ду щодо вирішення питання про застосування запобіжного заходу;  

– підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому 

надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується  

необхідність застосування запобіжного заходу;  

– витяг із ЄРДР щодо кримінального провадження, в межах 

якого подається клопотання. 

Законом вимагається внесення щодо кожної особи підозрю-

ваного (обвинуваченого) окремого клопотання згідно з індивідуа-

льним обґрунтуванням застосування запобіжного заходу.  

Законом передбачено випадки відкликання, зміни та допов-

нення клопотання про застосовування запобіжного заходу до мо-

менту їх задоволення або відмови в задоволенні. 

Зокрема, прокурору стають відомі обставини, які не дають 

підстав підозрювати особу у вчиненні кримінального правопору-
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шення або обґрунтувати наявність кримінального правопорушення 

як такого. У такому разі законом чітко вимагається відкликати кло-

потання про застосування запобіжного заходу. Такі обставини  

можуть стати відомі й дізнавачу, однак відкликати клопотання має 

право лише прокурор – процесуальний керівник. 

Якщо після подання клопотання про застосування запобіж-

ного заходу, однак до моменту його задоволення, слідчому, проку-

рору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирі-

шення судом питання про застосування запобіжного заходу (зʼясу- 

вання наявності додаткових ризиків, передбачених ст. 177 КПК, 

обставин, які підлягають урахуванню під час застосовування запо-

біжних заходів, які визначені ст. 178 КПК), уповноважені субʼєкти 

зобовʼязані доповнити або змінити клопотання. Якщо зміни та до-

повнення суттєві, стосуються більшості положень, які мають бути 

визначені в клопотанні, його необхідно замінити новим. 

Клопотання про застосування запобіжного заходу розгляда-

ється слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти 

двох годин із моменту фактичного затримання підозрюваного, об-

винуваченого, якщо таке виникло.  

У кримінальному процесуальному законодавстві України пе-

редбачено забезпечувальні заходи щодо вирішення питання про 

застосування, зміну або скасування запобіжних заходів. Такими 

забезпечувальними заходами є: судовий виклик, привід, затриман-

ня особи з метою приводу. 

За підсумками розгляду клопотання слідчий суддя, суд ухва-

лює рішення, яке оформлюється ухвалою: 

– про відмову в застосуванні запобіжного заходу; 

– задоволення клопотання про застосування запобіжного за-

ходу та ухвалення рішення про його застосування. 

В ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, 

суд зазначає відомості про: кримінальне правопорушення (його 

суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) 

КК України, у якому підозрюється, обвинувачується особа); обста-

вини, які свідчать про ризики, передбачені ст. 177 КПК; обставини, 

які свідчать про недостатність застосування більш мʼяких запобіж-

них заходів для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 

КПК; посилання на докази, які обґрунтовують ці обстави-

ни; запобіжний захід, який застосовується. 
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У разі застосування запобіжного заходу, не повʼязаного з 

триманням під вартою, зазначаються конкретні обовʼязки, передба-

чені ч. 5 ст. 194 КПК, що покладаються на підозрюваного, обви- 

нуваченого, та у випадках, установлених КПК, строк, на який 

їх  покладено. 

Обовʼязково копія ухвали про застосування запобіжного за-

ходу вручається підозрюваному, обвинуваченому негайно після 

її  оголошення. 

Прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором 

має право звернутися у порядку, передбаченому ст. 184 КПК, до 

слідчого судді, суду з клопотанням про: 

– зміну запобіжного заходу; 

– скасування, зміну або покладення додаткових обовʼязків, 

передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, або про зміну способу їх виконання. 

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обовʼязково за-

значаються обставини, які: 

– виникли після ухвалення попереднього рішення про засто-

сування запобіжного заходу; 

– існували під час ухвалення попереднього рішення про за-

стосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на 

той час не знав і не міг знати. 

Не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотан-

ня копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхід-

ність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвину-

ваченому. 

Окрім того, підозрюваний обвинувачений, а також його за-

хисник має право звертатись із клопотанням про зміну запобіжного 

заходу. Також необхідно звернути увагу, що законом не передбаче-

но право клопотання про дострокове скасування запобіжного захо-

ду. Підстави для скасування визначені ст. 203 КПК, відповідно до 

якої ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою 

дію після: 

– закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного  

заходу; 

– ухвалення виправдувального вироку; 

– закриття кримінального провадження у порядку, передба-

ченому КПК. 
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У разі ухвалення рішення про застосування запобіжного за-

ходу у вигляді особистого зобовʼязання підозрюваний, обвинуваче-

ний, який був затриманий, звільняється з-під варти негайно. Якщо 

ж застосовано запобіжний захід у виді особистої поруки, підозрю-

ваний, обвинувачений, який був затриманий, звільняється з-під 

варти негайно після надання його поручителями визначеного зо-

бовʼязання. 

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного 

заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. 

 

 
8.5. Особисте зобовʼязання 

у кримінальному провадженні 
 

Особисте зобовʼязання – наймʼякший запобіжний захід 

у  системі заходів забезпечення кримінального провадження, який 

полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовʼя- 

зання виконувати визначені слідчим суддею, судом обовʼязки, пе-

редбачені ст. 194 КПК.  

Доцільно від підозрюваного (обвинуваченого) відібрати до-

кумент, яким указати перелічені обовʼязки, які покладаються на 

нього, з огляду на застосування цього запобіжного заходу. У тако-

му разі письмово під розписку підозрюваний вказує на перелік 

зобовʼязань, які він повинен виконувати, та наслідки їх невиконан-

ня або неналежного виконання, зокрема може бути застосований 

жорсткіший запобіжний захід і на нього може бути накладено гро-

шове стягнення від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для праце-

здатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездат-

них осіб.  

Застосовуючи цей запобіжний захід, вихідним обовʼязком 

уважається постійне проживання або перебування підозрюваного 

(обвинуваченого) в місці, визначеному слідчим суддею, судом. 

Відповідно до Закону України «Про свободу пересування та  

вільний вибір місця проживання в Україні», місцем перебування 

є  адміністративно-територіальна одиниця, на території якої  

особа проживає строком менше шести місяців на рік; місцем  
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проживання є адміністративно-територіальна одиниця, на тери- 

торії якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. 

Як  усі запобіжні заходи, особисте зобовʼязання застосовується 

на  підстав ухвали слідчого судді. Якщо це питання вирішується 

на  стадії досудового розслідування або суду – на стадії судового 

розгляду. 

Контроль за виконанням особистого зобовʼязання виконує 

дізнавач, якщо запобіжний захід застосовується на стадії досудово-

го розслідування, а якщо справа перебуває у провадженні суду, – 

прокурор. Дізнавач або прокурор контролює, чи виконує підозрю-

ваний (обвинувачений) покладені на нього обовʼязки, визначені 

ст.  194 КПК, або не вчиняє дії, які визначені як ризики під час за-

стосування запобіжних заходів: факти переховування від органів 

досудового розслідування та/або суду, факти або наміри знищення, 

переховування або спотворення речей або документів, які мають 

істотне значення для встановлення обставин, що підлягають дока-

зуванню, факти протидії розслідуванню через незаконний вплив на 

потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експе-

рта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні через пог-

рози, шантаж, підкуп, знищення або погрози знищення майна тощо, 

а також учинення іншого кримінального правопорушення або факт 

продовження кримінального правопорушення, у якому він підоз-

рюється, обвинувачується. 

 
 

8.6. Особиста порука 
у кримінальному провадженні 

 
Особиста порука як запобіжний захід полягає в отриманні 

від осіб, яких слідчий суддя, суд уважає такими, що заслуговують 

на довіру, письмового зобовʼязання, у якому, по-перше, ці особи 

беруть на себе зобовʼязання на першу вимогу органу досудового 

розслідування або суду забезпечити явку (доставити) підозрювано-

го або обвинуваченого, по-друге, вони поручаються за виконання 

підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обовʼязків, ви-

кладених в ухвалі та передбачених ст. 194 КПК. 
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Точна кількість поручителів, що мають бути залучені, 

у  КПК не вказана. Їхню кількість визначає слідчий суддя або суд 

із  урахуванням тяжкості учинення злочину, характеристики особи 

підозрюваного (обвинуваченого) та характеристики поручителів.  

Недоцільно як поручителів залучати:  

–  раніше судимих осіб, судимість яких не знята або не пога-

шена, осіб, що неодноразово притягувалися до адміністративної 

відповідальності; 

–  щодо яких є дані про факти вживання наркотичних засобів 

психотропних речовин, їх аналогів; 

–  осіб, які зловживають алкогольними напоями; 

–  неповнолітніх;  

–  осіб, що є недієздатними або обмежено дієздатними; 

–  осіб, що перебувають на обліку в лікарів-психіатрів (нар-

кологів); 

–  осіб з явними вадами здоровʼя, які фізично не спроможні 

забезпечувати явку підозрюваного (обвинуваченого); 

–  працівників суду, прокуратури, органів Національної  

поліції.  

Кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який оби-

рає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути  

визнана достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка  

заслуговує на особливу довіру: особи, що нагороджувалися дер- 

жавними нагородами, громадські (політичні) діячі, інші особи, 

авторитет яких дає підстави вважати, що вони спроможні забезпе-

чити виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладних на  

нього  обовʼязків. 

Зазвичай під час вирішення питання про застосування цього 

запобіжного заходу потенційний поручитель (поручителі) зверта-

ється із клопотанням до органів досудового розслідування або до 

слідчого судді, суду з пропозицією застосовувати вказаний запобі-

жний захід і фактично дають згоду залучити їх як поручителів. 

Неефективно буде застосовувати цей запобіжний захід у разі, коли 

поручителем зобовʼязують виконувати покладені на нього 

обовʼязки без попередньої його згоди. У разі подання такого клопо-

тання воно долучається до клопотання про застосування запобіж-

ного заходу, або ж може бути подане, наприклад, стороною захисту 

як альтернатива суворішому запобіжному заходу. 
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Щодо поручителя, то під час розгляду питання про застосу-

вання запобіжного заходу йому розʼяснюється, у вчиненні якого 

кримінального правопорушення підозрюється або обвинувачується 

особа: обставини учинення злочину, кримінально-правова кваліфі-

кація, передбачене законом покарання за його учинення, обовʼязки 

поручителя та наслідки їх невиконання: застосування щодо пору-

чителя грошового стягнення та можливість зміни особистої поруки 

на суворіший запобіжний захід, право на відмову від узятих на себе 

зобовʼязань. 

Поручитель може відмовитися від узятих на себе зобовʼязань 

до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність: 

ухилення підозрюваного (обвинуваченого) від слідства або суду, 

порушення умов запобіжного заходу в частині невиконання покла-

дених на нього обовʼязків.  

За виникнення обставин, коли поручитель (поручителі) має 

підстави вважити, що не забезпечуватимуться умови запобіжного 

заходу, він (вони) забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого 

до органу досудового розслідування або суду для вирішення пи-

тання про заміну йому запобіжного заходу на інший. Забезпечивши 

явку підозрюваного (обвинуваченого) до органу досудового розслі-

дування або суду, поручитель подає клопотання про звільнення 

його від виконання покладних на нього обовʼязків. Після ухвалення 

рішення про зміну запобіжного заходу на інший або його скасуван-

ня поручитель уважається таким, що увільнений від виконання 

покладених на нього обовʼязків. 

Однак, якщо поручитель через стан здоровʼя не може забез-

печити явку підозрюваного (обвинуваченого), він про це повинен 

повідомити через засоби звʼязку орган досудового розслідування 

або прокурора – осіб, які контролюють виконання запобіжного 

заходу. Уповноваженні службові особи мають прибути до нього, 

отримати його клопотання про звільнення від виконання застосо-

ваного запобіжного заходу та вживати заходів щодо забезпечення 

явки підозрюваного (обвинуваченого) до суду для вирішення пи-

тання про зміну запобіжного заходу на інший. 

У разі невиконання поручителем узятих на себе зобовʼязань 

на нього накладається грошове стягнення – захід забезпечення 

кримінального провадження, що застосовується у разі невиконання 

або неналежного виконання покладних обовʼязків.  
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8.7. Затримання уповноваженою 

службовою особою особи, 

яка вчинила кримінальний проступок 
 

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 176 КПК, тимчасовим запо- 

біжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав 

і  в порядку, визначених КПК. 

Уповноважена службова особа зобовʼязана вжити заходів 

щодо виявлення, припинення та запобігання правопорушенню та 

відвернення його наслідків, незалежно від часу, місця, особи учи-

нення правопорушення. Щодо правопорушника, то він може бути 

затриманий, якщо на це є підстави і немає заборон, визначених 

законом.  

Ніхто не може бути затриманий без ухвали слідчого судді, 

суду, крім випадків, передбачених КПК. 

Особливості затримання окремої категорії осіб визначаються 

главою 37 КПК. 

Кожен має право затримати без ухвали слідчого судді,  

суду будь-яку особу, крім осіб, зазначених у статтях 482 

і  482
2
  КПК: 

1) під час учинення або замаху на учинення кримінального 

правопорушення. У цьому випадку особа, що затримує правопору-

шника, є очевидцем цього правопорушення (можливо, жертвою 

його учинення), фактично припиняє протиправні дії особи. Заува-

жимо, що замахом на злочин є учинення особою з прямим умислом 

діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на учи-

нення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною 

статтею Особливої частини КК України, якщо кримінальне право-

порушення не доведено до кінця з причин, що не залежали від 

її  волі. Підстав затримувати особу за учинення готування до кри-

мінального правопорушення у КПК не передбачено. Відтак особа 

не може бути затримана за дії, спрямовані на підшукування або 

пристосування засобів або знарядь, підшукування співучасників 

або змову на учинення кримінального правопорушення, усунення 

перешкод, а також інше умисне створення умов для учинення  

кримінального правопорушення, якщо ці діяння не містять ознаки 
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закінченого кримінального правопорушення або замаху на його 

учинення; 

2) безпосередньо після учинення кримінального правопору-

шення або під час безперервного переслідування особи, яка підоз-

рюється у його вчиненні. У цьому випадку законом фактично вка-

зується, що скоєно закінчене кримінальне правопорушення, однак 

особа, що затримує правопорушника, здійснює цю дію безпосеред-

ньо після учинення кримінального правопорушення, зокрема, бу-

дучи очевидцем, не встигла, не змогла припинити кримінальне 

правопорушення на стадії замаху. Затримання здійснюється на 

місці учинення кримінального правопорушення або в іншому місці, 

коли особа, що вчинила кримінальне правопорушення, з місця  

його учинення втікає, а особа, що затримує правопорушника, без-

посередньо його переслідує з місця учинення до місця затримання. 

Час переслідування значення не має. В разі цього особа, що затри-

мує правопорушника, постійно візуально його бачить, відтак  

ототожнює затриманого з особою, яка вчинила кримінальне право-

порушення.  

Кримінальним процесуальним законодавством визначено, 

що кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, 

якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав 

відповідну особу у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК «За-

конне затримання», несе низку обовʼязків, серед яких: 

– негайно доставити затриману особу до уповноваженої слу-

жбової особи;  

– якщо це фізично неможливо, негайно повідомити уповно-

важену службову особу про факт затримання та місце знаходження 

особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. 

Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого 

судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінально-

го проступку, у випадках, передбачених пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 208 КПК, 

та лише за умови, що ця особа: 

– відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої 

службової особи щодо припинення кримінального проступку або 

чинить опір; 

– намагається залишити місце вчинення кримінального 

проступку; 
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– під час безпосереднього переслідування після вчинення 

кримінального проступку не виконує законних вимог уповноваже-

ної службової особи; 

– перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

спʼяніння та може завдати шкоди собі або іншим. 

Підстави затримання за вчинення кримінального просту-

пку, визначені у пп. 1 і 2 ч. 1 ст. 208 КПК, є виключними: 

– якщо цю особу застали під час учинення злочину (кримі- 

нального проступку) або замаху на його учинення; 

– якщо безпосередньо після учинення злочину (кримінального 

проступку) очевидець, зокрема потерпілий, або сукупність очевид-

них ознак на тілі, одязі або місці події вказують на те, що саме ця 

особа щойно вчинила злочин (кримінальний проступок). У цьому 

випадку уповноважена службова особа очевидцем учинення кримі-

нального проступку, зазвичай, не виступає, адже мала б запобігти 

учиненню кримінального проступку. Очевидцем кримінального 

проступку уповноважена службова особа виступає у тих ситуаціях, 

коли кримінальний проступок учиняється на відстані і раптово, що 

йому запобігти або припинити його на стадії замаху неможливо. 

Переважно ця підстава затримання застосовується, коли уповнова-

жена службова особа прибула на місце учинення кримінального 

проступку або на місце виклику й інформацію про факт учинення 

кримінального проступку й особу, яка його вчинила, отримує від 

очевидців. Затримання у цьому випадку можливе: після законного 

затримання очевидцями або за їх інформацією уповноваженою 

службовою особою, яка безпосередньо прибула на місце учинення 

кримінального проступку. 

Щодо сукупності очевидних ознак на тілі, одязі або місці по-

дії, які вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила криміна-

льний проступок, то це можуть бути: тілесні пошкодження, пошко-

дження одягу в підозрюваного, наявність на його одязі або тілі 

слідів, біологічних інших речовин, наявність у цієї особи зброї або 

інших предметів, пристосованих для заподіяння тілесних ушко-

джень, або предметів, що могли використовуватися (застосовува-

тись) як знаряддя або засоби учинення кримінального проступку. 

За підсумками затримання визначена законом категорія 

субʼєктів – уповноважена службова особа, дізнавач, прокурор – 
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може провести обшук затриманої особи з дотриманням правил, 

передбачених ч. 7 ст. 223 КПК. Ухвалення рішення у формі ухвали 

слідчого судді не потрібне. 

Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, та 

дізнавач повинні негайно повідомити особі зрозумілою для неї 

мовою підстави затримання, зокрема ті, які передбачені у ст. 298
2
 

КПК, та у вчиненні якого кримінального правопорушення вона 

підозрюється, відтак визначити первинну кваліфікацію вчине- 

ного особою діяння. А також розʼяснити її право мати захисника, 

отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або 

не  говорити нічого з приводу підозри проти неї, негайно пові- 

домити інших осіб про своє затримання і місце перебування відпо-

відно до положень ст. 213 КПК, вимагати перевірку обґрунтованос-

ті затримання та інші процесуальні права, передбачені КПК. Якщо 

особа не розуміє мову, якою здійснюється провадження, у такому 

разі необхідно залучити перекладача. 

З цього моменту особа реалізовує своє право на захист, яке 

полягає у наданні їй можливості збирати і подавати докази, брати 

особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися пра-

вовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші проце- 

суальні права, передбачені КПК. 

У цьому випадку уповноважена службова особа, дізнавач, 

прокурор, зобовʼязані розʼяснити: 

– право мати захисника – відповідно до якого особа має пра-

во самостійно запросити собі захисника або скористатися правом 

на безоплатну правову допомогу, що гарантується державою та 

повністю або частково надається за рахунок коштів Державного 

бюджету України, місцевих бюджетів й інших джерел. 

У цьому випадку йдеться про безоплатну вторинну правову 

допомогу, що є видом державної гарантії, яка полягає у створенні 

рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя та охоплює 

такі види правових послуг: 

– захист від обвинувачення; 

– здійснення представництва інтересів осіб, що мають право 

на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших держав-

них органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами; 

– складання документів процесуального характеру.  
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Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову до-

помогу», право на цей вид правової допомоги в частині захисту від 

обвинувачення мають особи, які затримані за підозрою у вчиненні 

злочину
10

: 

– отримувати медичну допомогу. Згідно з Законом України 

«Основи законодавства України про охорону здоровʼя», медична 

допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних пра-

цівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та 

реабілітацію, з огляду на хвороби, травми, отруєння і патологічні 

стани, а також вагітність та пологи. Відповідно до цього закону 

кожному гарантується право на кваліфіковану медичну допомогу 

та надання всім громадянам гарантованого рівня цієї допомоги. 

Отже, затриманий має право на його огляд медичним працівником 

для діагностики стану здоровʼя, вжиття заходів для профілактики 

захворювання та лікування в обсязі, передбаченому в установах 

утримання затриманих.  

Також затриманий має право на екстрену медичну допомогу, 

яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної 

допомоги відповідно до законодавства невідкладних організацій-

них, діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на вряту-

вання і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімі-

зацію наслідків впливу такого стану на її здоровʼя
11

. 

У разі необхідності затриманий має право на домедичну до-

помогу, суть якої полягає у невідкладних діях й організаційних 

заходах, спрямованих на врятування та збереження життя людини 

у  невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого  

стану на її здоровʼя, що здійснюються на місці події особами, які не 

мають медичної освіти, але за своїми службовими обовʼязками 

повинні володіти основними практичними навичками з рятування 

та  збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, 

та відповідно до закону зобовʼязані здійснювати такі дії та заходи. 

До таких осіб, зокрема, належать працівники органів і підрозділів 

Національної поліції; 

                                                             
10 Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 

2011  року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17/page2 
11 Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 5 липня 2012 року. 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5081-17/page2 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?nreg=2801-12&find=1&text=%E4%EE%EF%EE%EC%EE%E3&x=3&y=9#w16
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– давати пояснення, показання або не говорити нічого з при-

воду підозри проти нього. Давання показання або пояснення особи 

розглядається законом як право, що реалізується через призму  

засад забезпечення права на захист, презумпція невинуватості та 

забезпечення доведеності вини, змагальність сторін і свобода 

в  поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх 

переконливості. Отож, особа, яка дає пояснення з приводу затри-

мання, що фіксується у протоколі затримання або показання, які 

вона дає під час допиту як підозрюваного, незалежно від визнання 

або невизнання вини у вчиненні діяння, за яке підозрюється, має 

розглядатись із позиції права на захист, не може без перевірки бути 

в основі повідомлення про підозру. Особа не може бути змушена 

давати пояснення або показання. Будь-які пояснення, які висловила 

затримана особа на вимогу уповноваженої законом особи, варто 

розглядати як пояснення підозрюваного з приводу затримання, і ці 

пояснення не можуть використовуватись у процесі доказування як 

визнання вини або підтвердження обставин, які підлягають доказу-

ванню, якщо особа, яка їх надає, не знає, або є підстави вважати, 

що ці пояснення вона надає як затримана особа. Відмова особи, що 

затримана за підозрою у вчиненні злочину, не може розглядатися 

як намагання уникнути кримінальної відповідальності та як обста-

вина, що обтяжує відповідальність; 

– негайно повідомити інших осіб про його затримання і міс-

це перебування. У разі затримання особи за підозрою у вчиненні 

злочину уповноважена службова особа зобовʼязана негайно, але не 

пізніше як через дві години після затримання або арешту (взяття 

під варту) осіб, повідомляє про їх місцеперебування родичам та в 

разі заявлення усної або письмової вимоги – захиснику, а також 

адміністрації за місцем роботи або навчання. Для цього затриманий 

повинен вказати, кого необхідно повідомити про його затримання, 

надати контактні дані. За неможливості повідомити визначену за-

триманим особу, про це затриманий інформується, йому пропону-

ють вказати інших осіб, яких необхідно повідомити про його за-

тримання. 

У разі затримання неповнолітньої особи уповноважена служ-

бова особа, що здійснила затримання, зобовʼязана негайно повідо-

мити про це її батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, 

орган опіки та піклування. 
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У разі затримання співробітника кадрового складу роз- 

відувального органу України при виконанні ним службових 

обовʼязків уповноважена службова особа, що здійснила затри- 

мання, зобовʼязана негайно повідомити про це відповідний розві-

дувальний орган. 

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, 

зобовʼязана негайно повідомити про це орган (установу), уповно-

важений законом на надання безоплатної правової допомоги. У разі 

неприбуття в установлений законодавством строк захисника, приз-

наченого органом (установою), уповноваженим законом на надання 

безоплатної правової допомоги, уповноважена службова особа 

негайно повідомляє про це відповідний орган (установу), уповно-

важений законом на надання безоплатної правової допомоги; 

– вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інших 

процесуальних прав, передбачених КПК. Відповідно до закону за-

триманий має право звертатися до прокурора, слідчого судді з ви-

могою перевірити правомірність й обґрунтованість його затриман-

ня. Прокурор цю вимогу виконує відповідно до функції виконання 

нагляду за дотриманням прав і законних інтересів особи та нагляду 

за дотриманням законності під час провадження досудового розс-

лідування, слідчий суддя – з позиції виконання судового контролю. 

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 

складається протокол. 

Протокол повинен містити такі відомості: назву документу, 

дату та місце складання, особу, яка складає протокол затримання 

(прізвище, імʼя, по батькові, посада); перелік осіб, які здійснили 

затримання, були присутні під час затримання (прізвища, імена, 

по  батькові, дати народження, місця проживання); інформацію 

про  те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздале-

гідь  повідомлені про застосування технічних засобів фіксації,  

характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які 

застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та поря-

док їх використання; місце, дату і точний час (година і хвилини) 

затримання; підстави затримання; отримані внаслідок процесуаль-

ної дії відомості, важливі для цього кримінального провадження, 

зокрема виявлені та/або надані речі і документи в результаті осо- 

бистого обшуку, способи їх ідентифікації; клопотання, заяви або 
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скарги затриманого, якщо такі надходили; його пояснення з приво-

ду затримання; повний перелік процесуальних прав й обовʼязків 

затриманого; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; 

зауваження і  доповнення до письмового протоколу з боку учасни-

ків процесуальної дії. 

Протокол про затримання підписує особа, яка його склала, 

і  затриманий.  

Якщо затримана особа через фізичні вади або з інших при-

чин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення такої 

особи з протоколом відбувається у присутності її захисника, який 

своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості 

його підписання особою. 

Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, 

відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. 

Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин 

відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови 

особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових 

пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом 

її захисника (законного представника), а в разі його відсутності – 

понятих. 

Копія протоколу негайно під підпис вручається затриманому, 

а також надсилається прокурору. 

Зауважимо, що особа є затриманою з моменту, коли вона си-

лою або через виконання наказу змушена залишатися поряд із упо-

вноваженою службовою особою або в приміщенні, визначеному 

уповноваженою службовою особою. Тому момент затримання, 

очевидно, за часом швидше, ніж складання протоколу. 

Строк затримання. Затримання особи, яка вчинила кри- 

мінальний проступок, здійснюється не більш як на три години 

з  моменту фактичного затримання. 

Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, пе-

редбачений ст. 286
1
 КК України, з ознаками перебування у стані 

алкогольного чи наркотичного спʼяніння або перебування під 

впливом лікарських засобів, що знижують її увагу та швидкість 

реакції, здійснюється не більш як на три години з обовʼязковим 

доставленням такої особи до медичного закладу для забезпечення 

проходження відповідного медичного освідування. 
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Особу може бути затримано: 

– до сімдесяти двох годин – за умов, передбачених п.п. 1–3 

ч. 1 ст. 298
2
 КПК, та з дотриманням вимог ст. 211 КПК; 

– до двадцяти чотирьох годин – за умови, передбаченої п. 4 

ч. 1 ст. 298
2 

КПК. 

Копія протоколу затримання особи невідкладно надсилається 

прокурору. 

Затриманому надається можливість повідомити інших осіб 

про затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 

цього Кодексу. 

Службова особа, відповідальна за перебування затриманих 

за  вчинення кримінального проступку, зобовʼязана вчинити дії, 

передбачені ч. 3 ст. 212 КПК, з урахуванням особливостей, перед-

бачених ст. 298
2
 КПК. 

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Що таке заходи забезпечення кримінального прова- 

дження? 

2. Розкрийте загальні правила застосування заходів забез-

печення кримінального провадження. 

3. Що таке виклик слідчим, прокурором, судовий виклик 

у  кримінальному провадженні? 

4. Що таке привід у кримінальному провадженні? 

5. Що таке накладення грошового стягнення у криміналь-

ному провадженні? 

6. У чому полягає тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом у кримінальному провадженні? 

7. Що таке тимчасовий доступ до речей і документів у 

кримінальному провадженні? 

8. У чому полягає тимчасове вилучення майна у криміналь-

ному провадженні? 

9. Окресліть порядок виконання арешту майна в криміналь-

ному провадженні. 

10.  Які є види заходів забезпечення кримінального прова-

дження? 
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11. Розкрийте підстави та порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

12. Що таке запобіжні заходи у кримінальному про-

вадженні? 

13. Яка мета застосування запобіжних заходів у кри-

мінальному провадженні? 

14. Що є підставами застосування запобіжних заходів? 

15. Яка система запобіжних заходів у кримінальному про-

вадженні? 

16. Перелічіть умови застосування запобіжних заходів 

у  кримінальному  провадженні. 

17. Які обставини враховуються під час обрання запо- 

біжного заходу? 

18. За чиїм рішенням застосовуються запобіжні заходи? 

19. Які обовʼязки можуть бути покладені на особу, до якої 

застосовано запобіжний захід? 

20. Висвітліть порядок застосування запобіжних заходів 

у  кримінальному провадженні. 

21. Розкрийте порядок зміни запобіжних заходів у кри-

мінальному провадженні. 

22. Охарактеризуйте порядок скасування запобіжних за-

ходів у кримінальному провадженні. 

23. Що таке особисте зобовʼязання у кримінальному про-

цесі, в чому воно полягає? 

24. Хто здійснює контроль за виконанням особистого зо-

бовʼязання? 

25. Що таке особиста порука, в чому вона полягає? 

26. Скільки повинно бути поручителів? 

27. Хто може бути поручителем? 

28. Які наслідки невиконання умов особистої поруки? 
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9.1. Поняття, підстави 

та умови зупинення дізнання 

 
Зупинення досудового розслідування регламентується Гла-

вою 23 КПК. Насамперед, потрібно зʼясувати сутність поняття 

«зупинення дізнання». Зауважимо, що на законодавчому рівні  

немає визначення понять «зупинення досудового розслідування» 

та  «зупинення дізнання». 

З огляду на наявні у теорії кримінального процесу визначен-

ня, зупинення дізнання – це тимчасова вимушена перерва в прове-

денні дізнання, яка оформляється мотивованою постановою про-

курора або дізнавача за погодженням із прокурором, за наявності 

однієї з передбачених у законі підстав, що перешкоджають пода-

льшому провадженню або закінченню дізнання. 

Положеннями статті 298
5
 КПК визначається, що перебіг 

строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому ст. 280 

КПК. 

Тема 

9 
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Відповідно до ч. 1 ст. 280 КПК, дізнання у кримінальному 

провадженні може бути зупинене після повідомлення особі про 

підозру у разі, якщо: 

– підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає 

його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження 

цього відповідним медичним висновком; 

– оголошено в розшук підозрюваного; 

– наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

Варто зауважити, що правова підстава, передбачена п. 2
1
 

ч.  1 ст. 280 КПК, щодо зупинення досудового розслідування (від-

мова слідчого судді у задоволенні клопотання про здійснення спе- 

ціального досудового розслідування) не може бути використана 

під час досудового розслідування кримінальних проступків, оскільки 

статтею 297
1
 КПК встановлено, що спеціальне досудове розсліду-

вання здійснюється лише щодо злочинів, а глава 25 КПК, яка  

визначає особливості досудового розслідування кримінальних про-

ступків, не встановлює можливості розповсюдження процедури 

спеціального досудового розслідування у досудовому розслідуванні 

кримінальних проступків. 

Саме тому є три підстави зупинення дізнання. Перелік цих 

підстав є вичерпним. Будь-які інші обставини, які також перешко-

джають продовженню досудового розслідування (наприклад, три-

вале проведення експертизи, відʼїзд підозрюваного у відрядження 

або за кордон, хвороба потерпілого, свідка), не є підставами для 

зупинення дізнання.  

Наслідком такого рішення є те, що у провадженні дізнання 

настає перерва, під час якої не допускається проведення слід-

чих  (розшукових) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного, та прийняття процесуальних 

рішень. Ця перерва триває доти, доки обставини, котрі пере- 

шкоджають закінченню дізнання, не буде усунуто. Тривалість  

такої перерви не  включається в строки дізнання, передбачені 

ст.  219 КПК. 

Розглянемо зміст кожної із підстав для зупинення дізнання: 

–  підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешко-

джає його участі у кримінальному провадженні, за умови під- 

твердження цього відповідним медичним висновком. 
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Зупинення за цієї підстави можливе за дотримання таких 

умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру; 

б) наявність відповідного медичного документа щодо підтве-

рдження тяжкої хвороби підозрюваного: медичного висновку, ви-

сновку експерта (судового медика або психіатра). 

Зупинити розслідування зі вказаної підстави можливо, якщо 

підозрюваний страждає тяжким захворюванням (психічним або со- 

матичним). Закон указує, що воно повинно бути тяжким. Вважаєть-

ся, що тяжким визнається захворювання, за якого стан здоровʼя 

підозрюваного перешкоджає можливості його участі у криміналь-

ному провадженні.  

Зрозуміло, що для визнання особи хворою на тяжку хворобу 

необхідно отримати медичний висновок. Під час зупинення дізнан-

ня у звʼязку із захворюванням підозрюваного на тяжку хворобу, яка 

перешкоджає його участі в кримінальному провадженні, медичний 

висновок про підтвердження діагнозу захворювання та неможли-

вість участі підозрюваного в кримінальному провадженні понов-

люється дізнавачем не рідше одного разу на місяць. 

Відомі випадки, коли відповідні медичні висновки отриму-

ються зацікавленими в тому особами шляхом надання медичним 

працівникам неправомірної вигоди або ж навіть із застосуванням 

насильства чи погроз його застосування щодо них або членів їхніх 

сімей чи родичів; 

в) захворювання повинно бути не хронічним, а мати тимча-

совий характер, тобто коли через деякий час можливе як повне 

видужання, так і зняття гострих форм захворювання. У науково-

практичному коментарі до КПК указується на те, що захворювання 

має бути тимчасовим, таким, що лікується, результатом чого 

є  одужання підозрюваного. 

Так, якщо в результаті судово-психіатричної експертизи буде 

встановлено, що психічне захворювання підозрюваного є хроніч-

ним і потребує тривалого часу лікування із застосуванням приму-

сового заходу медичного характеру, дізнання не зупиняється, 

а  закінчується відповідно до вимог, передбачених статтями 292, 

301 та статтями Глави 39 КПК. У разі видужання особи, яка після 

вчинення кримінального проступку захворіла на психічну хворобу 
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або в неї настав тимчасовий розлад психічної діяльності чи інший 

хворобливий стан психіки, які позбавляли її можливості усві- 

домлювати свої дії або керувати ними, суд на підставі висновку 

комісії лікарів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування 

примусового заходу медичного характеру в порядку, передба- 

ченому ст. 514 КПК. 

Якщо у дізнавача виникає сумнів щодо осудності підозрюва-

ного або здатності його усвідомлювати свої дії або керувати ними, 

судово-психіатрична експертиза має бути призначена обовʼязково 

(п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК). Експерти-психіатри повинні відповісти на 

такі запитання: чи має підозрюваний психічне захворювання; який 

його характер (хронічне чи тимчасове); чи позбавляє хвороба підо-

зрюваного можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними; 

чи  становить особа, з огляду на її стан, небезпеку для суспільства; 

чи потребує вона примусового лікування, тощо. 

У тих випадках, коли з метою встановлення психічного (а ін-

коли і фізичного) стану підозрюваного призначається судова екс-

пертиза, до одержання її результатів дізнання не може бути зупи-

нено. Призначення та проведення експертизи є слідчою (розшуко-

вою) дією, а, згідно з ч. 2 ст. 280 КПК України, до зупинення досу-

дового розслідування дізнавач зобовʼязаний виконати всі слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та 

можливе; 

– оголошено в розшук підозрюваного. 

Зупинення дізнання здійснюється у разі, коли підозрюваного 

неможливо залучити до участі в кримінальному провадженні через 

те, що він переховується від органів розслідування та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцеперебуван-

ня невідоме.  

Тут варто зазначити, що, відповідно до ч. 1 ст. 40
1
 КПК,  

дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями  

слідчого, а згідно з ч. 2 ст. 298 гл. 25 КПК, дізнання здійснюється 

за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими 

КПК, з урахуванням положень гл. 25 КПК. 

Тому, відповідно до ст. 281 КПК, зазначена підстава означає, 

що у випадку, коли під час кримінального провадження особу підо-

зрюваного встановлено, але його місцезнаходження залишається 
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невідомим або особа перебуває за межами України та не зʼяв- 

ляється без поважних причин на виклик дізнавача, прокурора за 

умови його належного повідомлення про виклик і це перешкоджає 

закінченню дізнання, то дізнавач або прокурор оголошує його 

в  розшук. 

Зупинення розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК 

можливе лише після додержання таких умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру (вручення 

письмового повідомлення про підозру). Особа вважається належно 

повідомленою про визнання її підозрюваною тоді, коли є підстави 

визнати її такою, повідомлення про підозру складено уповноваже-

ною особою і за змістом відповідає ст. 277 КПК України, а також 

вручене в порядку, передбаченому ст. 278 КПК; 

б) місце знаходження особи не відоме і наявна мета – уник-

нення кримінальної відповідальності, дізнавач зобовʼязаний вико-

нати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення 

яких необхідне та можливе, а також усі дії для встановлення місце-

знаходження підозрюваного (ч. 2 ст. 280 КПК). Це означає, що 

дізнавач або прокурор мають достатньо доказів, які підтверджува-

ли б, що своє місцеперебування підозрюваний приховує навмисно 

з  метою ухилення від кримінальної відповідальності.  

На практиці, під час розслідування, можуть виникати такі  

ситуації: 

– коли особа переховується зовсім не від розслідування та 

суду, а від осіб, які погрожують підозрюваному або його близьким, 

з метою недопущення розголошення підозрюваним відомостей, що 

вказуватимуть на співучасть таких осіб у проступку, учиненому 

підозрюваним;  

– коли місцеперебування підозрюваного відоме, однак  

реальної можливості участі його в досудовому розслідуванні немає. 

Такими ситуаціями можуть бути перебування обвинуваченого 

в  районі бойових дій, на території, де сталося стихійне лихо або 

природні катаклізми, за кордоном.  

– коли підозрюваний знаходиться у відрядженні, на від- 

починку або просто змінив місце проживання та виїхав в інше  

місто і  дізнавачу або прокурору відома адреса знаходження підоз-

рюваного.  
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У таких випадках розслідування не може бути зупинено. 

Може бути прийнято рішення про продовження строків досудового 

розслідування та вжито заходів для встановлення місцезнаходжен-

ня особи (якщо немає доказів свідомого переховування особи 

з  метою уникнення кримінальної відповідальності), або повинні 

бути застосовані заходи, спрямовані на доставлення підозрюваного 

до місця провадження дізнання (якщо місцеперебування особи 

відоме).  

Під час кримінального провадження можуть виникати й інші 

обʼєктивні обставини, які обумовлюють неотримання дізнавачем 

інформації щодо місця перебування підозрюваного, наприклад, 

смерть підозрюваного, його раптова госпіталізація, стихійне лихо, 

в результаті якого виникли обставини, що спричинила безвісне 

зникнення особи; 

в) дізнавач, прокурор оголосив розшук підозрюваного 

(ст.  281 КПК). Про оголошення розшуку виноситься або окрема 

постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказу-

ється в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо 

таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Після зупинення досудового розслідування проведення слід-

чих (розшукових) дій допускається, якщо вони спрямовані на вста-

новлення місцезнаходження підозрюваного. Ця норма дає змогу, 

з  одного боку, особі, яка провадить розслідування криміналь- 

ного правопорушення, брати активну участь у розшуку особи, 

а  з  іншого – зберегти строки розслідування; 

–  наявна необхідність виконання процесуальних дій  

в межах міжнародного співробітництва. 

Зупинення дізнання на цій підставі можливе за таких умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру; 

б) матеріали кримінального провадження повинні містити 

запит, складений відповідно до ст. 552 КПК, і документи, що до 

нього додаються.  

Відповідно до ст. 542 КПК, міжнародне співробітництво під 

час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних захо-

дів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вру-

чення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової пере-
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дачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі  

засуджених осіб і виконання вироків, а також інших форм, які 

не  містяться в кодексі, проте можуть установлюватися договорами 

України, згоду на ратифікацію яких буде надано Верховною Радою 

України.  

Зрозуміло, що для звернення уповноваженими державними 

органами України з відповідними запитами до уповноважених ор-

ганів інших держав про виконання в кримінальному провадженні 

певних процесуальних дій, їх виконання в іноземних державах ви-

магає тривалого часу.  

У звʼязку з цим на час виконання відповідних процесуальних 

дій у межах міжнародного співробітництва до отримання компете-

нтними органами України матеріалів щодо виконання запитів про 

міжнародну правову допомогу досудове розслідування може бути 

зупинене. 

Отже, попри три різні підстави зупинення дізнання, існує  

багато норм, що узагальнюють їх застосування. Зазначимо деякі 

з  них.  

Перед зупиненням дізнання особі має бути повідомлено 

про  підозру. Необхідно виконати всі можливі та необхідні слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії та вжити заходів щодо збере-

ження документів та інших можливих доказів у кримінальному 

провадженні. 

 Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підо-

зрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх із них, про-

курор має право виділити досудове розслідування і зупинити його 

стосовно окремих підозрюваних. 

Дізнання зупиняється мотивованою постановою прокурора, 

дізнавача за погодженням з прокурором, Постанова повинна бути 

мотивованою. Крім викладу суті справи, у ній вказуються, які  

слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії були виконані під час 

розслідування, які заходи вживалися щодо встановлення підозрю-

ваного, їх результати. Необхідно також надати докази, які пере- 

конують в тому, що у дізнавача виникла підстава для зупинення 

розслідування.  

Відомості щодо винесення постанови вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається 

потерпілому, стороні захисту, представнику юридичної особи,  
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щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити 

слідчому  судді. 

Після зупинення дізнання можуть продовжуватися заходи, 

рішення про проведення яких було прийняте до моменту зупинен-

ня: затримуватися кореспонденція в результаті накладення на неї 

арешту, зніматися інформація з транспортних телекомунікаційних 

мереж, надходити відповіді на запити до різних установ. Водночас 

запобіжні заходи та інші заходи забезпечення кримінального про-

вадження в період зупинення дізнання застосовуватися не можуть.  

Перебіг строку дізнання зупиняється у випадках, перед- 

бачених ст. 280 КПК. 

Отже, зупинення дізнання – це тимчасова перерва в прова-

дженні процесуальної діяльності щодо розслідування кримінальних 

проступків, яка не виключає проведення розшукових і оперативно-

розшукових заходів з метою розшуку підозрюваного. Зупинення 

дізнання можна розуміти як самостійний інститут кримінального 

провадження, який передбачає вимушену тимчасову перерву про-

цесуальної діяльності в кримінальному провадженні і застосування 

якого можливе за наявності доказових фактів. 

Слід зазначити, що інститут зупинення досудового розсліду-

вання не лише заощаджує строки досудового розслідування, а й 

сприяє тому, що дізнавач, слідчий, прокурор упродовж певного 

часу зосереджуються на інших важливих провадженнях, у яких ще 

не виконано всі можливі процесуальні дії для зупинення досудово-

го розслідування чи прийняття остаточного процесуального рішен-

ня та звернення до суду. 

Наявність кримінального процесуального інституту зупи-

нення досудового розслідування є важливою гарантією забезпечен-

ня прав і законних інтересів особи, яка тимчасово не бере участі 

у  кримінальному провадженні. 

 
 

9.2. Розшук підозрюваного 
 

 Якщо під час дізнання місцезнаходження підозрюваного 

невідоме, або особа перебуває за межами України та не зʼяв- 

ляється без поважних причин за викликом дізнавача, прокурора 
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за  умови його належного повідомлення про виклик, то дізнавач, 

прокурор оголошує його розшук. 

Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова,  

якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в пос-

танові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення 

приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань (ч. 1 ст. 40
1
, ст. 281 КПК).  

Розшук – це діяльність, спрямована на встановлення місця 

знаходження підозрюваного. 

Водночас перед тим, як оголосити в розшук підозрювану 

особу, дізнавач, відповідно до ст. 276, 279 КПК, зобовʼязаний  

скласти та здійснити повідомлення про підозру, а також зібрати 

докази, які підтверджують, що підозрювана особа переховується 

з  метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місце- 

знаходження невідоме. 

Доказами ухиляння особи від розслідування можуть бути: 

підтвердження інформації про отримання повістки про виклик 

(ст.  133 КПК), постанова про привід підозрюваного та результати 

її виконання (ст. 140–143 КПК), інші докази: довідки з місця робо-

ти або навчання, паспортної служби про зміну реєстрації, отриман-

ня закордонного паспорта, закладів охорони здоровʼя щодо можли-

вості перебування підозрюваного на лікуванні тощо. 

Окрім того, необхідно перевіряти дані прикордонної служби 

щодо перетину конкретною особою державного кордону України. 

Таку інформацію може бути отримано під час проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій або шляхом 

виконання окремих доручень дізнавача, надсилання запитів до від-

повідних установ. 

Отже, якщо підозрюваний переховується від органів дізнання 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцез-

находження невідоме або особа перебуває за межами України та 

не зʼявляється без поважних причин на виклик дізнавача, прокурора 

за умови його належного повідомлення про виклик, дізнавач, відпо-

відно до ст. 40
1
 та 281 КПК, виносить постанову про зупинення 

досудового розслідування, яка погоджується прокурором. Якщо 

досудове розслідування не зупиняється, дізнавач виносить окрему 

постанову про оголошення розшуку підозрюваного та вживає захо-

дів щодо його розшуку. 
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Здійснення розшуку може бути доручено оперативним під-

розділам. Відповідно до ст. 40
1 

КПК, дізнавач має право давати 

доручення оперативним підрозділам. 

Відповідно до Наказів МВС України № 575 від 07 липня 

2017 року та № 420 від 28 травня 2020 року, у день прийняття про-

цесуального рішення про зупинення розслідування та оголошення 

особи в розшук дізнавач доповідає про оголошення розшуку підоз-

рюваного керівникові органу дізнання (досудового розслідування) 

для їх погодження та подальшого направлення керівникові терито-

ріального органу, підрозділу поліції або міжрегіонального терито-

ріального органу Національної поліції України або його терито- 

ріального (відокремленого) підрозділу, який здійснює оперативне 

супроводження кримінального провадження або матеріали діяльно-

сті якого стали підставою для початку кримінального провадження, 

для організації розшуку підозрюваного.  

Зазначені матеріали повинні містити витяг із ЄРДР, копії пи-

сьмового повідомлення про підозру, постанови про оголошення 

розшуку підозрюваного або постанови про зупинення досудового 

розслідування, ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання 

з  метою приводу, довідку про особу або копію документа, який 

посвідчує особу. 

Організація розшукової роботи покладається на керівників 

оперативних підрозділів. 

У постанові про розшук викладається суть суспільно небез-

печного діяння, його кваліфікація й дані про особу, яка розшукуєть-

ся. До постанови доцільно додавати довідку про особу зниклого 

підозрюваного, в якій вказуються відомості про його зовнішність, 

одяг, звички, особливі прикмети, родинні чи інші звʼязки; останнє 

місце роботи і проживання, звідки і коли зник; місце, де можливе 

перебування або поява; дані паспорта, а також інші відомості, що 

сприяють розшуку, зокрема слід вказувати про наявність або від-

сутність судимостей, чи є в розшукуваного співучасники проступ-

ку і де вони перебувають. 

Якщо здійснення розшуку підозрюваного доручається опе-

ративному підрозділу (ч. 3 ст. 281 КПК), то його співробітнику 

повинна бути надана можливість особисто ознайомитися з мате-

ріалами кримінального провадження і зробити з нього певні випис-

ки, необхідні для організації успішного розшуку. 
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Окрім того, до постанови додається копія письмового пові-

домлення про підозру, копія ухвали слідчого судді про обрання запо-

біжного заходу (якщо його було обрано), копія постанови про зупи-

нення розслідування. Варто також передбачити й умови етапу-

вання підозрюваного до місця розташування в разі його знахо-

дження, затримання. 

Після зупинення дізнання в разі переховування підозрюва-

ного від органів досудового розслідування з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісяця 

письмово інформує дізнавача про заходи, ужиті для встановлення 

його місцезнаходження. 

У разі необхідності керівникові органу дізнання (досудового 

розслідування), а також дізнавачу надається можливість ознайом-

лення з матеріалами ОРС (оперативно-розшукової справи з додер-

жанням режиму секретності). 

Керівник оперативного підрозділу: 

–  погоджує зняття особи з розшуку з керівником органу діз-

нання (досудового розслідування) шляхом візування ним відповід-

ної облікової картки; 

–  забезпечує у встановленому законодавством порядку за-

криття ОРС лише за наявності копії постанови дізнавача про відно-

влення дізнання у звʼязку з установленням місцезнаходження підо-

зрюваного, а якщо дізнання не зупинялося – за наявності докумен-

тів, які підтверджують встановлення місцеперебування розшукува-

ної особи, а у випадках, коли особа підлягає видачі іншою держа-

вою, – після завершення проведення процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

Керівник територіального органу поліції (у разі, якщо опера-

тивне супроводження дізнання здійснюється територіальним (відо-

кремленим) підрозділом, керівник цього територіального (відокре-

мленого) підрозділу): 

–  координує оперативно-розшукову діяльність підпорядко-

ваних органів, підрозділів поліції під час розшуку підозрюваних; 

–  щокварталу проводить оперативні наради з питань органі-

зації розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання. 

Керівник територіального органу, підрозділу поліції спільно 

з керівниками органу дізнання (досудового розслідування) та опе-
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ративного підрозділу із залученням представників підрозділів ін-

формаційного забезпечення щомісяця проводять взаємозвірення 

кількості підозрюваних, оголошених у розшук, та заведених ОРС, 

за результатами якого складається акт такого взаємозвірення, який 

затверджується керівником територіального органу, підрозділу 

поліції. 

Дізнавач з метою отримання матеріалів, що характеризують 

особу підозрюваного, громадянина іншої держави, відповідно до 

вимог ст. 551 КПК, негайно направляє до країни його походження 

запит про міжнародну правову допомогу.  

У разі отримання інформації про те, що оголошений у роз-

шук підозрюваний, який є громадянином іншої держави, перебуває 

на території цієї держави, дізнавач у стислі строки, відповідно до 

вимог розділу ІХ «Міжнародне співробітництво під час криміналь-

ного провадження» КПК, у встановленому порядку надсилає запит 

про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні 

або надсилає зазначене кримінальне провадження стосовно вка- 

заної особи разом з клопотанням про передання кримінального 

провадження. 

 
 

9.3. Відновлення дізнання 
 

Відновлення дізнання здійснюють за таких підстав: якщо 

підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, заве-

ршено проведення процесуальних дій у межах міжнародного спів-

робітництва, у звʼязку з потребою проведення слідчих (розшуко-

вих) чи інших процесуальних дій (ч. 1 ст. 282 КПК), а також у разі 

скасування слідчим суддею постанови про зупинення дізнання (ч. 2 

ст. 282 КПК). 

Копія постанови про відновлення досудового розслідування 

надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Відомості про відновлення досудового розслідування вно-

сяться дізнавачем, прокурором до ЄРДР. 

Проаналізуємо кожну із зазначених підстав відновлення  

дізнання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4257
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n4210
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Так, у ч. 1 ст. 282 КПК вказано, що зупинене досудове роз- 

слідування, зокрема дізнання, відновлюється, якщо підстави для 

його зупинення припинили існувати. Слід зазначити, що підста-

вою для відновлення досудового розслідування є не тільки  

видужання підозрюваного, а й таке покращення стану його здо-

ровʼя, яке забезпечує можливість брати участь у процесуальних 

діях, причому незалежно від наявності в нього листка тимчасової 

непрацездатності.  

Підставою відновлення провадження необхідно вважати 

отримання дізнавачем інформації про місцезнаходження розшу- 

куваного підозрюваного або обвинуваченого або про його фак- 

тичне затримання, як гарантії його участі у кримінальному  

провадженні.  

Тож про завершення розшуку необхідно зазначити в матеріа-

лах кримінального провадження з метою фіксування встановлення 

місцезнаходження розшукуваного та припинення діяльності відпо-

відних підрозділів з розшуку цієї особи. 

Щодо відновлення зупиненого дізнання з підстави завершен-

ня проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробі-

тництва, то зупинене дізнання, за п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК, при вста-

новленні особи в іншій країні автоматично підлягає відновленню.  

Проте, цим моментом відновлення дізнання можна вважа-

ти отримання вповноваженим (центральним) органом України 

матеріалів виконання міжнародного запиту за дорученням.  

Міжнародне співробітництво між Україною та іноземною 

державою здійснюється на засадах взаємної поінформованості про 

хід дій у виконанні міжнародних запитів. Якщо між сторонами 

немає будь-яких укладених договорів, то слід керуватись загально-

визнаними принципами міжнародного права, нормами внутрішньо-

го законодавства. 

Тобто у разі відсутності ратифікованих договорів між держа-

вами міжнародне співробітництво під час кримінального прова-

дження реалізується на бездоговірній основі, в порядку, передбаче-

ному ст. 554 КПК, тобто на підставі запиту іншої держави на заса-

дах взаємності. 

Про прийняття компетентним органом іноземної держави 

рішення про видачу особи в Україну чи про відмову в цьому має 
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бути повідомлено Центральний орган України, з огляду на що  

зупинене кримінальне провадження відновлюється.  

Отож, доречно відновлювати дізнання з того моменту, коли 

дізнавач отримає реальну можливість для здійснення слідчих (роз-

шукових) та інших процесуальних дій з участю підозрюваного, 

оскільки кримінальне провадження зупинялось, власне, з приводу 

того, що не можливо було забезпечити таку участь підозрюваного 

у  кримінальному провадженні. 

Відновлення зупиненого дізнання не завжди здійснюється 

стосовно підстав, з яких воно було зупинене, зокрема відновлення 

може здійснюватися задля проведення додаткових слідчих  

(розшукових) чи інших процесуальних дій. Так, якщо після зупи-

нення дізнання зʼясуються нові факти чи обставини у провадженні, 

з метою їх перевірки необхідно буде провести відповідні слідчі 

(розшукові) чи інші процесуальні дії, то дізнання відновлюють. 

А  після проведення необхідних слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій дізнання знову зупиняють, оскільки підстава, за 

якої воно було зупинене, не припинила існувати. 

Про відновлення дізнання дізнавач за погодженням із проку-

рором або прокурор виносять мотивовану постанову. У ній зазна-

чаються підстава, за якою дізнання було зупинене, та обставини, 

у  звʼязку з якими воно підлягає відновленню. Копія постанови про 

відновлення дізнання надсилається стороні захисту та потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється прова-

дження.  

Відомості про відновлення досудового розслідування вно-

сяться дізнавачем, прокурором до ЄРДР. 

Відповідно до ч. 2 ст. 282 КПК, зупинене дізнання також 

відновлюється у разі скасування слідчим суддею постанови про 

зупинення  дізнання. 

Тут слід зазначити, що закон не зобовʼязує дізнавача чи про-

курора виносити постанову про відновлення кримінального прова-

дження за наслідками скасування слідчим суддею постанови 

про  зупинення дізнання, за фактом розгляду скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність дізнавача, прокурора та, як наслідок, прийняття 

інших процесуальних рішень. Тобто дізнавач, прокурор зобовʼя- 

заний лише внести відомості про відновлення дізнання до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (ч. 3 ст. 282 КПК). 
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Крім того, згідно з ч. 2 ст. 305 КПК, дізнавач, прокурор 

можуть самостійно скасувати постанову про зупинення діз-

нання та внести про це відомості до ЄРДР. У цьому випадку 

дізнання також відновлюється. 

Строк із дня винесення постанови про зупинення криміналь-

ного провадження, зокрема дізнання, до дня її скасування слідчим 

суддею або винесення постанови про його відновлення не вклю- 

чається до строків дізнання (ч. 4 ст. 298
5
 КПК). 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримінально-

го провадження прийнято закон, який усуває кримінальну відпові-

дальність за вчинений кримінальний проступок, то, відповідно до 

ч. 4 ст. 284 КПК, кримінальне провадження підлягає закриттю, 

якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує проти 

цього. 

Відновлення має ретроспективний характер, а саме: містить 

розгляд минулих подій; звернене у минуле та водночас реконструк-

тивне, адже відроджує процес розслідування.  

 

 

Контрольні запитання 

 
1. Розкрийте поняття «зупинення дізнання». 

2. Назвіть підстави та умови зупинення дізнання. 

3. Означте підстави оголошення розшуку підозрюваного. 

4. Кому доручають здійснення розшуку підозрюваного? 

5. Хто уповноважений приймати рішення про зупинення  

дізнання? 

6. Назвіть підстави відновлення дізнання. 

7. Вкажіть процесуальний порядок відновлення дізнання. 
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ПОРЯДОК ЗАКІНЧЕННЯ  

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
У ФОРМІ ДІЗНАННЯ 

 
 

10.1.  Підстави, умови та порядок закінчення досудового роз- 

слідування у формі дізнання 

10.2.  Субʼєкти закінчення дізнання 

10.3.  Відкриття матеріалів дізнання іншій стороні криміналь-

ного провадження для ознайомлення 

10.4.  Закінчення досудового розслідування у формі дізнання.  

Підстави закриття кримінального провадження 

10.5.  Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотан- 

ням про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру 

 
 

10.1. Підстави, умови та порядок 

закінчення досудового розслідування 

у формі дізнання 

 
Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК, досудове розсліду-

вання кримінальних проступків (дізнання) здійснюють згідно із 

загальними правилами досудового розслідування, передбаченими 

КПК, з огляду на положення глави 25 КПК, то на етап закінчення 

дізнання поширюються всі загальні правила закінчення досудового 

розслідування, встановлені главою 24 КПК. Норми глави 25 КПК 

є  спеціальними щодо норм глави 24 КПК, оскільки встановлюють 

винятки із загальних правил, закріплюють окремі умови, які 

Тема 

10 
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не  підлягають застосуванню у сфері родових суспільних відносин 

(тобто відносин, повʼязаних із закінченням досудового розсліду-

вання в загальному порядку). 

Закінчення дізнання – це комплекс процесуальних дій рі-

шень, що здійснюють у визначені КПК строки, встановленій послі-

довності й порядку, які у сукупності забезпечують можливість 

здійснення подальшого кримінального провадження або його при-

пинення відповідно до завдань кримінального провадження зага-

лом (ст. 2 КПК) і безпосередніх завдань досудового розслідування 

у формі дізнання зокрема. 

Заключний етап дізнання має доволі важливе значення,  

оскільки саме на цьому етапі дізнавач, прокурор узагальнюють 

матеріали проведеного досудового розслідування у формі дізнання, 

здійснюють остаточну оцінку доказів, прокурор приймає рішення 

про форму закінчення дізнання. 

Закінчення дізнання здійснюють за наявності відповідних  

підстав та умов. 

Фактичною підставою закінчення дізнання є достатність 

доказів для здійснення тих процесуальних дій та ухвалення про- 

цесуальних рішень (складання відповідних процесуальних до- 

кументів), якими закінчується досудове розслідування у формі 

дізнання. 

Юридичною підставою закінчення дізнання є передбачене 

кримінальним процесуальним законом повноваження дізнавача, 

прокурора здійснювати процесуальні дії, ухвалювати процесуальні 

рішення (складати відповідні процесуальні документи), якими за-

кінчується дізнання за наявності до того фактичних підстав й умов 

у конкретному кримінальному провадженні. 

Умовами закінчення дізнання є проведення слідчих (роз-

шукових) та інших процесуальних дій, від виконання яких зале-

жить можливість зʼясування всіх фактичних обставин кримінально-

го проступку, зокрема встановлення тих обставин, які є фактични-

ми підставами закриття кримінального провадження, звільнення від 

кримінальної відповідальності, складання обвинувального акту, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного харак-

теру, клопотання про застосування примусових заходів медичного 
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характеру, направлення кримінального провадження для проведен-

ня досудового слідства. 

У разі встановлення наявності підстав та умов закінчення 

досудового розслідування у формі дізнання має бути виконано 

відповідні процесуальні дії. 

Процесуальна процедура закінчення дізнання передбачає 

визначені КПК порядок, послідовність і строки виконання певних 

процесуальних дій та ухвалення процесуальних рішень, складання 

відповідних процесуальних актів-документів, які, своєю чергою, 

мають відповідати установленим законом формі та змісту. 

Відповідно до ст. 301 КПК дізнавач зобовʼязаний у найкоро-

тший строк, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту за- 

тримання особи в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298
2
 КПК, по- 

дати прокурору всі зібрані матеріали дізнання разом із пові- 

домленням про підозру, про що невідкладно письмово повідом-

ляє  підозрюваного, його захисника, законного представника,  

потерпілого. 

Прокурор зобовʼязаний не пізніше трьох днів після отриман-

ня матеріалів дізнання разом з повідомленням про підозру, а в разі 

затримання особи в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298
2
 

КПК,  протягом двадцяти чотирьох годин здійснити одну із зазна-

чених дій: 

‒ прийняти рішення про закриття кримінального прова-

дження, а в разі затримання особи в порядку, передбаченому ч. 4 

ст. 298
2
 КПК, – про негайне звільнення затриманої особи; 

‒ повернути дізнавачу кримінальне провадження з письмо-

вими вказівками про проведення процесуальних дій з одночасним 

продовженням строку дізнання до одного місяця та звільнити за-

триману особу (у разі затримання особи в порядку, передбаченому 

ч. 4 ст. 298
2
 КПК); 

‒ звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру або про звільнення від кримінальної відповідальності; 

‒ у разі встановлення ознак злочину направити кримінальне 

провадження для проведення досудового слідства. 

Закінченню дізнання має передувати встановлення наявності 

відповідних підстав та умов. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran6440#n6440
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran6440#n6440
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10.2. Субʼєкти закінчення дізнання 

 
Безпосередніми субʼєктами закінчення дізнання є дізнавач 

і прокурор. Саме ці посадові особи мають повноваження на вико-

нання певних процесуальних дій та ухвалення процесуальних рі-

шень, складання відповідних процесуальних актів-документів. 

Зокрема, дізнавач: 

– установлює наявність підстав та умов для закінчення діз-

нання в одній з передбачених законом форм; 

– за наявності відповідних підстав та умов ухвалює рішення 

про закриття кримінального провадження; 

– встановивши під час здійснення дізнання, що особа вчини-

ла злочин, за погодженням із прокурором надсилає матеріали кри-

мінального провадження керівнику органу досудового розсліду-

вання з урахуванням підслідності; 

– у разі закінчення дізнання у формі складання обвинуваль-

ного акта – розʼяснює підозрюваному, потерпілому, представнику 

юридичної особи, щодо якої здійснюють провадження, зміст уста-

новлених досудовим розслідуванням обставин, а також наслідки 

надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному  

порядку; 

– у разі закінчення дізнання у формі складання обвинуваль-

ного акта – переконується в добровільності згоди підозрюваного, 

потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої здійс- 

нюють провадження, на розгляд обвинувального акта у спрощено-

му провадженні; 

– систематизує та оформлює матеріали дізнання; 

– направляє прокурору матеріали дізнання; 

– письмово повідомляє підозрюваного, його захисника, за-

конного представника, потерпілого та інших зацікавлених учасни-

ків про подання прокурору матеріалів дізнання; 

прокурор: 

– за матеріалами дізнання, одержаними від дізнавача, пере- 

віряє наявність підстав та умов для закінчення дізнання в одній 

з  передбачених законом форм; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про закриття кримінального провадження; 
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– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про звільнення затриманої особи; 

– скасовує постанову дізнавача про закриття кримінального 

провадження в разі її незаконності та необґрунтованості; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про повернення дізнавачу кримінального провадження письмовими 

вказівками про проведення процесуальних дій з одночасним продо-

вженням строку дізнання до одного місяця; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про звернення до суду з обвинувальним актом; 

– у разі закінчення дізнання у формі складання обвину- 

вального акта – розʼяснює підозрюваному, потерпілому, представ-

нику юридичної особи, щодо якої здійснюють провадження, зміст 

установлених досудовим розслідуванням обставин, а також наслід-

ки надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному 

порядку; 

– у разі закінчення дізнання у формі складання обвинуваль-

ного акта – переконується в добровільності згоди підозрюваного, 

потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої здійсню-

ють провадження, на розгляд обвинувального акта у спрощеному 

провадженні; 

– за наявності відповідних підстав та умов формулює в обви-

нувальному акті клопотання про його розгляд у спрощеному по-

рядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про звернення до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про звернення до суду з клопотанням про застосування примусових 

заходів виховного характеру; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про звернення до суду з клопотанням про звільнення від криміна-

льної відповідальності; 

– за наявності відповідних підстав та умов приймає рішення 

про направлення кримінального провадження для проведення до-

судового слідства; 

– забезпечує надання підозрюваному або його захиснику, по-

терпілому чи його представнику матеріалів дізнання шляхом їх 
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вручення, а в разі неможливості такого вручення – у спосіб, перед-

бачений КПК для вручення повідомлень, зокрема шляхом надси-

лання копій матеріалів дізнання за останнім відомим місцем про-

живання чи перебування таких осіб; 

– складає протокол про відмову в отриманні копій матеріалів 

дізнання чи їх неотримання; 

– систематизує та оформлює матеріали дізнання; 

– направляє матеріали дізнання до суду з обвинувальним ак-

том, клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, клопотанням про звільнення від криміна-

льної відповідальності. 

Поряд з дізнавачем і прокурором владні повноваження на 

ухвалення процесуальних рішень на етапі закінчення досудового 

розслідування, зокрема й у формі дізнання, має слідчий суддя. 

Так, слідчий суддя розглядає та вирішує скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність посадових осіб під час досудового розслідуван-

ня, зокрема й на рішення про закриття кримінального провадження 

(п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України), а також на відмову в задоволенні 

клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, 

передбачених п. 9
1
 ч. 1 ст. 284 КПК України (п. 11 ч. 1 ст. 303 КПК 

України). 

Участь у завершальному етапі дізнання беруть й інші учас-

ники кримінального провадження, зокрема підозрюваний, його 

захисник, законний представник, потерпілий, його представник, 

законний представник та ін. 

 
 

10.3.  Відкриття матеріалів дізнання 
іншій стороні кримінального провадження 

для ознайомлення 
 

Відповідно до ч. 13 ст. 290 КПК, відкриття матеріалів діз-

нання сторонами кримінального провадження здійснюють у поряд-

ку, передбаченому ст.ст. 301, 314 КПК. 

У ч. 5 ст. 301 КПК встановлено, що в разі прийняття про- 

курором рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, 
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клопотанням про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, прокурор зобовʼязаний у межах строків, ви-

значених у ч. 2 ст. 302 КПК, забезпечити надання особі, яка вчини-

ла кримінальний проступок, або її захиснику, потерпілому чи його 

представнику копій матеріалів дізнання шляхом їх вручення, а в 

разі неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК 

для вручення повідомлень, зокрема шляхом надсилання копій  

матеріалів дізнання за останнім відомим місцем проживання 

чи  перебування таких осіб. У разі відмови цих осіб їх отримати 

чи  зволікання з отриманням, зазначених осіб вважають такими, що 

отримали доступ до матеріалів дізнання. 

Про відмову в отриманні копій матеріалів дізнання чи  

неотримання їх складають відповідний протокол, який підпи- 

сують прокурор й особа, що відмовилася отримувати, а також про-

курор у разі, коли особа не зʼявилася для отримання матеріалів 

дізнання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК, у разі встановлення 

обʼєктивної неможливості ознайомитися з матеріалами дізнання 

в  порядку, передбаченому ч. 5 ст. 301 КПК, суд за клопотанням 

сторони кримінального провадження вирішує питання про 

відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів 

дізнання, про що постановляє відповідну ухвалу. 

Сторони кримінального провадження зобовʼязані письмово 

підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юри-

дичної особи, щодо якої здійснюється провадження, – прокурору 

факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменуван-

ня таких матеріалів. 

 
 

10.4.  Закінчення досудового  
розслідування у формі дізнання. 

Підстави закриття кримінального провадження 
 

Відповідно до ст. 301 КПК формами закінчення дізнання є: 

‒ закриття кримінального провадження (п. 1 ч. 2 ст. 301, 

ст.  284 КПК); 



301 

‒ звернення до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч. 2 

ст.  301, ст. 291 КПК); 

‒ звернення до суду з клопотанням про застосування при- 

мусових заходів медичного характеру (п. 3 ч. 2 ст. 301, ч. 2 ст. 292 

КПК); 

‒ звернення до суду з клопотанням про застосування приму-

сових заходів виховного характеру (п. 3 ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 292 

КПК); 

‒ звернення до суду з клопотанням про звільнення від кри-

мінальної відповідальності (п. 3 ч. 2 ст. 301, § 2 глави 24 КПК); 

‒ направлення кримінального провадження для проведення 

досудового слідства (п. 4 ч. 2 ст. 301 КПК). 

Закінченню дізнання в кожній із зазначених форм має пере-

дувати встановлення наявності відповідних підстав та умов. 

Закриття кримінального провадження (п. 1 ч. 2 ст. 301, 

ст. 284 КПК) 

Підстави й умови закриття кримінального провадження 

у  формі дізнання визначено в ст. 284 КПК.  

Повноваження дізнавача щодо прийняття процесуального 

рішення про закриття кримінального провадження безпосередньо 

передбачено в п. 7 ч. 2 ст. 40
1
 КПК. 

Будучи наділеним, відповідно до ч. 1 ст. 40
1
 КПК, повнова-

женнями слідчого, дізнавач уповноважений приймати постанову 

про закриття кримінального провадження відповідно до абз. 2 ч. 4 

ст. 284 КПК з підстав, передбачених пп. 1, 2, 4, 9, 9
1
 ч. 1 ст. 284 

КПК, за умови, якщо в цьому кримінальному провадженні  

жодній особі не повідомляли про підозру. 

Отже, дізнавач уповноважений скласти постанову про за-

криття кримінального провадження в разі, якщо: 

– встановлено відсутність події кримінального правопору-

шення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК); 

– встановлено відсутність у діянні складу кримінального 

правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК); 

– набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відпо-

відальність за діяння, учинене особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК); 

– існує нескасована постанова про закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених п. 1, 2, 4, 9 ч. 1 ст. 284 КПК, 
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у  кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що  

розслідували з дотриманням вимог щодо підслідності (п. 9
1
 ч. 1 

ст.  284 КПК). 

Якщо в зазначених випадках під час здійснення дізнання 

в  кримінальному провадженні особі було повідомлено про підозру, 

рішення про закриття кримінального провадження приймає проку-

рор (абз. 3 ч. 4 ст. 284 КПК), а тому дізнавач у цих випадках має 

направити всі зібрані матеріали дізнання разом з повідомленням 

про підозру прокурору.  

Встановлений КПК перелік підстав для закриття криміналь-

ного провадження є вичерпним. 

Останнім абзацом ч. 1 ст. 284 КПК встановлено ще одну під-

ставу закриття кримінального провадження – дізнавач, прокурор 

зобовʼязані закрити кримінальне провадження також у разі, коли 

строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, закінчи-

вся та жодній особі не було повідомлено про підозру. 

Оскільки, згідно з п. 1
1
 ч. 2, абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК, криміна-

льне провадження з підстави, передбаченої п. 3
1
 ч. 1 ст. 284 КПК, 

закривається судом за клопотанням прокурора, у разі закінчення 

цих строків і неповідомлення жодній особі про підозру, дізнавач 

зобовʼязаний подати прокурору всі зібрані матеріали дізнання 

для  подальшого звернення прокурора до суду з відповідним  

клопотанням. 

Відповідно до ч. 6 ст. 284 КПК, копію постанови про закрит-

тя кримінального провадження дізнавач зобовʼязаний надіслати 

заявнику, потерпілому, прокурору. Копію постанови може бути 

вручено особисто заявнику, потерпілому, про що має бути позначка 

в матеріалах дізнання. 

Цей обовʼязок дізнавача забезпечує право зазначених осіб 

на  оскарження постанови про закриття кримінального проваджен-

ня, а також повноваження прокурора на її скасування. 

У звʼязку із цим, варто нагадати, що дізнавач зобовʼязаний 

застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення 

ефективності досудового розслідування у формі дізнання, несе 

відповідальність за законність і своєчасність здійснення дізнання 

(ч. 1 ст. 40
1
 КПК), а на здійснення дізнання як на форму досудового 

розслідування кримінальних правопорушень поширюються всі 
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загальні засади кримінального провадження, серед яких засади 

законності (ст. 9 КПК) та публічності (ст. 25 КПК). 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК, дізнавач (як і прокурор, ке-

рівник органу дізнання) зобовʼязані всебічно, повно й неупередже-

но дослідити обставини кримінального провадження, виявити як 

ті  обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрю-

ваного, а також обставини, які помʼякшують чи обтяжують його 

покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити при-

йняття законних і неупереджених процесуальних рішень. 

Засада публічності зобовʼязує дізнавача, прокурора в межах 

своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному 

випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопо-

рушення (за винятком випадків, коли кримінальне провадження 

може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі 

надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального 

правопорушення, а також ужити всіх передбачених законом заходів 

для встановлення події кримінального правопорушення та особи, 

яка його вчинила.  

У разі невиконання зазначених вимог дізнавачем (про- 

курором) постанову про закриття кримінального провадження  

визнають такою, що прийнята передчасно, є незаконною та необ-

ґрунтованою. 

 
 

10.5. Звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру 

 
Відповідно до п. 1 ст. 291 КПК, обвинувальний акт скла- 

дається дізнавачем, після чого затверджується прокурором. Обви-

нувальний акт може бути складений прокурором, зокрема, якщо він 

не погодиться з обвинувальним актом, складеним дізнавачем. 

Обвинувальний акт складають, коли під час досудового роз-

слідування у формі дізнання зібрано достатньо доказів, прийнято 

рішення про закінчення досудового розслідування у формі дізнання 

та виконано процедуру відкриття матеріалів. 
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На момент закінчення дізнання складанням обвинувального 

акта в дізнавача має сформуватися переконаність у вчиненні кри-

мінально караного діяння й у винності підозрюваного. Окрім цього, 

дізнавач також повинен бути переконаний у тому, що під час роз- 

слідування виконано всі процесуальні дії, необхідні для перевірки 

(підтвердження чи спростування) інших обставин, які становлять 

предмет доказування. Зібрані під час досудового розслідування 

докази ретельно оцінюють як окремо кожен, так і в сукупності 

з  іншими доказами. 

В обвинувальному акті дізнавач, прокурор висловлюють 

упевненість щодо винності конкретної особи в учиненні кримі- 

нального проступку, що передбачає формулювання обвинувачення 

в  матеріально-правовому значенні. 

Обвинувальний акт, як і будь-який інший процесуальний до-

кумент, має відповідати певним вимогам, які висуває до нього 

КПК. Ці вимоги, крім ст. 291 КПК, також містяться в ст. 110, які 

висувають абсолютно до всіх процесуальних рішень, вони мають 

загальний характер. 

Для законності обвинувального акта важливе значення має 

дотримання визначених ч. 1 ст. 301 КПК процесуальних строків: 

дізнавач зобовʼязаний подати прокурору всі зібрані матеріали діз-

нання разом з повідомленням про підозру в найстисліший термін, 

але не пізніше ніж за 72 год. з моменту затримання особи. 

Важливою ознакою обвинувального акта є його обґрунтова-

ність. Ця ознака передбачає обумовленість висновків дізнавача, 

прокурора достатніми та достовірними доказами. Однак, на відміну 

від інших процесуальних рішень, в обвинувальному акті мають 

бути відсутні прямі посилання на докази та їх джерела. 

Відповідно до ч. 2 ст. 291 КПК, обвинувальний акт має міс-

тити такі відомості: 

‒ найменування кримінального провадження та його реєст-

раційний номер; 

‒ анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, 

імʼя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, 

громадянство); 

‒ анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, імʼя, 

по  батькові, дата й місце народження, місце проживання, грома-

дянство); 
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‒ прізвище, імʼя, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; 

‒ виклад фактичних обставин кримінального правопору-

шення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з посиланням на положення закону 

й статті (частини статті) закону України про кримінальну відпові-

дальність і формулювання обвинувачення; 

‒ обставини, які обтяжують чи помʼякшують покарання; 

‒ розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

‒ підстави застосування заходів кримінально-правового 

‒ характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає 

встановленими; 

‒ розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення 

експертизи під час досудового розслідування); 

‒ дату й місце його складення та затвердження. 

Згідно з ч. 3 ст. 291 КПК, обвинувальний акт підписують діз-

навач і прокурор, який його затвердив, або лише прокурор, якщо 

він склав його самостійно. 

Відповідно до ч. 4 ст. 291 КПК, до обвинувального акта  

додають: 

‒ реєстр матеріалів досудового розслідування; 

‒ цивільний позов, якщо він був предʼявлений під час досу-

дового розслідування; 

‒ розписку підозрюваного про отримання копії обвинуваль-

ного акта, копії цивільного позову, якщо він був предʼявлений 

під  час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудо- 

вого розслідування (крім випадку, передбаченого ч. 2 ст. 297
1
 

КПК  України); 

‒ розписку або інший документ, що підтверджує отри- 

мання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо 

він  був предʼявлений під час досудового розслідування не до  

підозрюваного; 

‒ довідку про юридичну особу, щодо якої здійснюють про-

вадження, у якій зазначають: найменування юридичної особи, її 

юридичну адресу, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, 

дату й місце державної реєстрації. 

Відповідно до ч. 2 ст. 292 КПК, клопотання про застосу-

вання примусових заходів медичного характеру має відповідати 
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вимогам ст. 291 КПК, а також містити інформацію про примусовий 

захід медичного характеру, який пропонують застосувати, і пози-

цію щодо можливості забезпечення участі особи під час судового 

провадження за станом здоровʼя. 

Попри загальне посилання щодо відповідності клопотання 

про застосування примусових заходів медичного характеру вимо-

гам ст. 291 КПК, тобто вимогам до обвинувального акта, клопотан-

ня про застосування примусових заходів медичного характеру має 

певні особливості, зумовлені особливостями стану особи, щодо 

якої вирішують питання про застосування таких заходів. Такими 

особами, відповідно до ч. 1 ст. 503 КПК, є:  

–  особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передба-

чене законом України про кримінальну відповідальність, у стані 

неосудності;  

–  особа, яка вчинила кримінальне правопорушення в стані 

осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення 

вироку. 

У клопотанні про застосування примусових заходів медично-

го характеру повинно бути вказано: 

‒ найменування кримінального провадження та його реєст-

раційний номер; 

‒ анкетні відомості особи, щодо якої є можливість застосу-

вати примусові заходи медичного характеру; 

‒ анкетні відомості потерпілого; 

‒ прізвище, імʼя, по батькові та займана посада слідчого, 

прокурора; 

‒ виклад фактичних обставин кримінального правопору-

шення чи суспільно небезпечного діяння, які прокурор вважає 

встановленими, правова кваліфікація кримінального правопору-

шення з посиланням на положення статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 

‒ наявність в особи розладу психічної діяльності на момент 

учинення кримінального правопорушення чи на момент досудового 

розслідування; 

‒ характеристика особи, щодо якої є можливість застосува-

ти примусові заходи медичного характеру (наявність розладу пси-

хічної діяльності в минулому, поведінка особи до, на момент та 
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після вчинення кримінального правопорушення, небезпечність 

особи внаслідок її психічного стану для себе та інших осіб); 

‒ обґрунтування необхідності застосування примусових за-

ходів медичного характеру із зазначенням заходу, який необхідно 

застосувати; 

‒ характер і розмір шкоди, завданої кримінальним правопо-

рушенням; 

‒ думка слідчого (прокурора) щодо можливості особи бути 

присутньою під час судового розгляду; 

‒ розмір витрат на залучення експерта; 

‒ дата й місце складання та затвердження. 

Разом із таким клопотанням до суду надсилають додатки, за-

значені в ч. 4 ст. 291 КПК. 

Відповідно до ч. 1 ст. 497 КПК, матеріально-правовою умо-

вою застосування примусових заходів виховного характеру є обви-

нувачення неповнолітнього в учиненні вперше кримінального про-

ступку. Додатковою процесуальною умовою є згода неповноліт-

нього обвинуваченого та його законного представника на складан-

ня клопотання про застосування до неповнолітнього обвинувачено-

го примусових заходів виховного характеру та його надіслання до 

суду (ч. 2 ст. 497 КПК). 

Підставою застосування примусових заходів виховного  

характеру є висновок прокурора про можливість виправлення  

неповнолітнього обвинуваченого без застосування кримінального 

покарання (ч. 1 ст. 497 КПК). 

З огляду на те, що обставини, які мають бути встановлені під 

час розслідування кримінальних правопорушень (суспільно небез-

печних діянь), учинених усіма категоріями неповнолітніх, однако-

вими, форма клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру також буде однаковою. У будь-якому випадку 

остаточне рішення про застосування примусових заходів виховного 

характеру ухвалює суд, а дізнавач, прокурор своїм кінцевим рішен-

ням лише підсумовують проведене досудове розслідування. 

У клопотанні про застосування примусових заходів виховно-

го характеру потрібно вказати: 

‒ найменування кримінального провадження та його реєст-

раційний номер; 
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‒ анкетні відомості особи, щодо якої є можливість застосу-

вати примусові заходи виховного характеру (обовʼязково із зазна-

ченням числа, місяця та року народження неповнолітнього); 

‒ анкетні відомості потерпілого; 

‒ прізвище, імʼя, по батькові та займана посада дізнавача, 

прокурора; 

‒ викладення фактичних обставин кримінального правопо-

рушення, які прокурор вважає встановленими, правова кваліфікація 

кримінального правопорушення з посиланням на положення статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

‒ відомості, які зазначені в ст. 485 КПК, тобто ті, які харак-

теризують особу неповнолітнього та вказують на можливість його 

виправлення без застосування кримінального покарання; 

‒ умови та підстави застосування примусового заходу ви-

ховного характеру (вчинення вперше кримінального проступку, 

доведення висновків щодо можливості виправлення неповно- 

літнього); 

‒ зазначення виду заходу, який необхідно застосувати; 

‒ характер і розмір шкоди, завданої кримінальним правопо-

рушенням; 

‒ розмір витрат на залучення експерта; 

‒ дата й місце складання та затвердження. 

Додатки, які надсилають до суду, є аналогічними тим доку-

ментам, які надсилають разом з обвинувальним актом. 

Відповідно до ст. 293 КПК, одночасно з переданням обвину-

вального акта клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру до суду прокурор зобовʼязаний 

під розписку надати їхню копію та копію реєстру матеріалів досу-

дового розслідування у формі дізнання підозрюваному, його захис-

нику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої 

передбачено застосування примусових заходів медичного або ви-

ховного характеру.  
 

 

Контрольні запитання 

 
1. Назвіть підстави та умови закінчення дізнання.  
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2. Хто уповноважений приймати рішення про закінчення 

дізнання? 

3. Розкрийте форми закінчення дізнання. 

4. Назвіть субʼєктів закінчення дізнання. 

5. Висвітліть підстави закриття кримінального прова-

дження дізнавачем і прокурором. 

6. Розкажіть про процесуальний порядок відкриття ма-

теріалів іншій стороні під час проведення дізнання. 

7. Хто уповноважений скласти обвинувальний акт? 

8. Які є додатки до обвинувального акта? 

9. Окресліть вимоги до клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру. 

10. Перелічіть вимоги до клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ  

РІШЕНЬ, ДІЙ  
ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  

ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ  
ДІЗНАННЯ 
 

 
11.1.  Рішення, дії чи бездіяльність дізнавача чи прокурора, 

які  можуть бути оскарженні під час провадження дізнання 

11.2.  Порядок, строки та наслідки оскарження рішень, дій 

чи  бездіяльності дізнавача чи прокурора 

11.3.  Оскарження ухвал слідчого судді під час провадження  

дізнання 

 
 

11.1. Рішення, дії чи бездіяльність 
дізнавача чи прокурора, 

які можуть бути оскаржені 
під час провадження дізнання 

 
У ст. 3 Конституції України зазначено, що найвищою соціа-

льною цінністю в Україні визнається людина, її життя і здоровʼя, 

честь та гідність, недоторканність і безпека. Права і свободи, їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвер-

дження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обовʼязком держави. Закріплення в Основному Законі України 

вказаних основоположних принципів ґрунтується на Міжнародно-

му пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., 

ратифікувавши який, держава взяла на себе зобовʼязання забезпе-

чити будь-якій особі, що перебуває у межах її території та під 

Тема 

11 
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її  юрисдикцією, ефективний засіб правового захисту у випадку 

порушення прав і свобод.  

Наведені положення закріплені в ст. 55 Конституції України 

та Главі 26 КПК, якими кожному гарантується право на оскаржен-

ня процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, 

прокурора, слідчого та прокурора. Особливої актуальності питання 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

посадових і службових осіб набуває у кримінальних процесуальних 

відносинах, адже вчинення кримінального правопорушення пору-

шує права та свободи потерпілих, тоді як викриття осіб, які вчини-

ли кримінальні правопорушення, доведеність їхньої вини та притя-

гнення до кримінальної відповідальності, що зазвичай супрово- 

джується засобами процесуального примусу, потребує дієвого ме-

ханізму захисту прав вказаних учасників кримінального прова-

дження. Саме тому право особи на судовий захист є невідʼємним 

і  гарантує захист інших її прав та законних інтересів, необхідну 

передумову справедливого судочинства, є запорукою дотримання 

державними органами та їх посадовими особами процесуальних 

прав та обовʼязків. 

Глава 26 КПК містить чотири окремі порядки оскарження під 

час досудового розслідування, які відрізняються предметом оскар-

ження, субʼєктом оскарження, субʼєктом та процедурою розгляду 

та вирішення скарги, а саме:  

‒ оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудо-

вого розслідування чи прокурора під час досудового розслідування; 

‒ оскарження недотримання розумних строків;  

‒ оскарження ухвал слідчого судді під час досудового  

розслідування;  

‒ оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності про- 

курора. 

Під час кримінального провадження вельми значущою є ста-

дія досудового провадження, адже саме на цьому етапі формується 

інформація, що може мати характер доказової і бути вагомою для 

громадян та реалізації захисту їхніх прав. Досудове розслідування 

як вид діяльності має провадитися лише в межах і формі, які  

безпосередньо зазначені кримінальним процесуальним законодав-

ством, яким передбачено сукупність визначених правових засобів, 
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призначення яких полягає в забезпеченні правильної реалізації 

закону під час розслідування кримінальних правопорушень. Ці 

засоби в  теорії кримінального процесу називають гарантіями, які 

сукупно забезпечують виконання суспільних інтересів, а їх реаліза-

ція сприяє вирішенню завдань кримінального судочинства. Оскар-

ження рішень, дій або бездіяльності на досудовому розслідуванні 

є  дієвим засобом поновлення порушених прав і законних інтересів 

осіб, виправленню недоліків. Воно виступає гарантією збереження 

прав і свобод особи. У юридичній літературі оскарження розгля- 

дають із таких позицій:  

‒ як одне з основних прав людини, що відобразилося у за-

конодавстві України та міжнародних правових актах;  

‒ як інститут кримінального процесуального права;  

‒ як кримінальна процесуальна гарантія, тобто важливий 

засіб забезпечення прав, свобод і законних інтересів кожного 

субʼєкта кримінальної процесуальної діяльності, виконання вимог 

закону про швидке, повне, неупереджене дослідження обставин 

провадження. 

Одним із основних елементів інституту оскарження є напи-

сання та подання скарги, яка є водночас засобом правового захисті 

прав та законних інтересів усіх учасників кримінального прова-

дження. Цей документ – один із основних джерел інформації про 

недоліки у роботі органів досудового розслідування, який сприяє 

виявленню порушень закону, які допущені під час кримінального 

провадження та виступає засобом відновлення порушених прав. 

Скарга має на меті відновити порушене право та законний 

інтерес учасника кримінального провадження. 

Відповідно під час досудового розслідування можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або 

прокурора: 

‒ бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає 

у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єди-

ного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні 

тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а та-

кож у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобовʼязаний 

вчинити у визначений КПК строк, – заявником, потерпілим, його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1656
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представником чи законним представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, представником юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тим-

часово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси 

якої обмежуються під час досудового розслідування; 

‒ рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення 

досудового розслідування – потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним, його захисником чи за-

конним представником, представником юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження; 

‒ рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального 

провадження – заявником, потерпілим, його представником чи 

законним представником; 

‒ рішення прокурора про закриття кримінального прова-

дження та/або провадження щодо юридичної особи – заявни-

ком,  потерпілим, його представником чи законним представ- 

ником, підозрюваним, його захисником чи законним представни-

ком, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 

‒ рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову  

у визнанні потерпілим – особою, якій відмовлено у визнанні потер-

пілою; 

‒ рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або про-

курора при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть 

бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; 

‒ рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову в за-

доволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено 

у  задоволенні клопотання, її представником, законним представ-

ником чи захисником; 

‒ рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зміну порядку 

досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, 

передбаченими главою 39 КПК, – підозрюваним, його захисником 

чи законним представником, потерпілим, його представником чи 

законним представником; 

‒ рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на 

недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3959
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під час досудового розслідування – особою, якій відмовлено  

у задоволенні скарги, її представником, законним представником 

чи захисником; 

‒ повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру 

після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру 

у  вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня пові-

домлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше 

закриття прокурором кримінального провадження або звернення 

до  суду із обвинувальним актом – підозрюваним, його захисником 

чи законним представником; 

‒ відмова слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні кло-

потання про закриття кримінального провадження з підстав, перед-

бачених п. 9
1
 ч. 1 ст. 284 КПК, – стороною захисту, іншою особою, 

права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування, її представником. 

Скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізна-

вача або прокурора не розглядаються під час досудового розсліду-

вання і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого про-

вадження у суді згідно з правилами ст.ст. 314–316 КПК. 

Під час підготовчого судового засідання можуть бути оскар-

жені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокуро-

ра, передбачені пп. 5 та 6 ч. 1 ст. 303 КПК. 

 
 

11.2. Порядок, строки та наслідки 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

дізнавача чи прокурора 

 
Під час розслідування кримінальних проваджень на стадії 

досудового розслідування часто виникає потреба в оскарженні рі-

шень, дій чи бездіяльності. 

Мета впровадження цієї процедури полягає у забезпеченні 

невідкладним судовим захистом прав, свобод і законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Саме потреба у невідклад-

ному судовому захисті обумовила необхідність надання цим 

субʼєктам можливості оскаржити рішення, дії чи бездіяльність  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5735
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5735
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2769
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2697
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2698
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органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового 

розслідування. 

Субʼєктами розгляду та вирішення скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора є прокурор та слідчий суддя. 

Однак, ураховуючи те, що прокурор має повноваження на розгляд 

скарги лише на постанову про закриття кримінального проваджен-

ня (ч. 5 ст. 284 КПК), основним субʼєктом, чию діяльність спрямо-

вано на захист та відновлення порушених або обмежених прав та 

законних інтересів учасників досудового провадження шляхом 

розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні, є слідчий 

суддя, який п. 18 ст. 3 КПК визнаний носієм функції судового кон-

тролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у криміналь-

ному провадженні. 

Процесуальним документом, який ініціює судово-контрольне 

провадження (комплекс процесуальних дій, повʼязаний з ініцію-

ванням і зверненням до слідчого судді з метою розгляду та вирі-

шення ним питань, віднесених законом до його компетенції), 

є  скарга. Правовим наслідком є її подання, виникнення нових кри-

мінальних процесуальних відносин у межах цього виду прова-

дження. Під скаргою в судово-контрольному провадженні розу- 

міють подане до суду у встановленому законом порядку письмове 

звернення особи, чиї права, свободи та законні інтереси порушені 

(або можуть бути порушені) діями, бездіяльністю чи рішенням 

слідчого чи прокурора, або її захисника, представника чи законного 

представника, яке ініціює окреме судово-контрольне провадження 

з перевірки законності та обґрунтованості оскаржуваних рішень, 

дій чи бездіяльності, визначає його зміст і межі, а також містить 

вимоги стосовно скасування незаконного рішення, припинення дії 

або зобовʼязання вчинити певні дії відповідно до закону. 

Скарга має відповідати певним вимогам щодо її форми та 

змісту. Зокрема, у ній мають бути зазначені: назва суду, до якого 

вона подається; відомості про особу скаржника із зазначенням його 

процесуального положення, зареєстрованого місця проживання чи 

перебування або місця тимчасового знаходження, а також номер 

засобу звʼязку, адреса електронної пошти, якщо такі є; дія, без- 

діяльність чи рішення дізнавача, слідчого або прокурора, якими 

завдано шкоди правам та законним інтересам цієї особи; службова 
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особа, яка постановила рішення або вчинила дію чи бездіяль-

ність;  прохання особи, яка подала скаргу, адресоване суду; перелік 

документів, які додаються до скарги; дата подачі скарги та підпис 

скаржника або особи, яка подає скаргу в її інтересах. 

Ще один важливий аспект – це те, що скарга може бути по-

дана впродовж 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії 

чи бездіяльності. У разі пропущення цього строку скарга підлягає 

поверненню. Проте з цього питання триває багато дискусій: коли 

можна вважати «момент вчинення бездіяльності» та чи настає 

він  взагалі. 

Певне тлумачення з означеного питання надав Вищий спеці-

алізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ у п. 5 Листа від 09 листопада 2012 року № 1640/0/4-12 «Про 

деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

під  час досудового розслідування», де було зазначено таке: «Цей 

строк обчислюється з моменту прийняття рішення, вчинення  

відповідної дії. При оскарженні бездіяльності обчислення строку 

оскарження починається із дня, що настає після останнього дня, 

який відведено КПК для вчинення слідчим або прокурором відпо-

відної дії». 

Зазначена норма визначає особливий порядок обчислення 

строку оскарження рішення слідчого, дізнавача чи прокурора, яке 

оформлюється постановою. В такому випадку строк обчислюється 

з моменту отримання особою копії оскарженої постанови. Водно-

час слід ураховувати загальні вимоги щодо додержання проце- 

суальних строків, установлені у ст. 116 КПК, згідно з якою строк 

подання скарги на стадії досудового провадження не вважається 

пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до його закін-

чення на пошту або передано особі, уповноваженій її прийняти, 

а  для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медично-

му чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-науковій 

установі, – якщо скаргу або інший документ подано службовій 

особі відповідної установи до закінчення відповідного строку. 

Як зазначалося, скарги на вказані рішення, дії чи бездіяль-

ність слідчого, дізнавача чи прокурора можуть бути подані особою 

протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або 

бездіяльності. Якщо рішення слідчого, дізнавача чи прокурора 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1311
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оформлюється постановою, строк подання скарги починається 

з  дня отримання особою її копії (ч. 1 ст. 304 КПК и). Інші рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора також  

можуть бути оскаржені, але такі скарги не розглядаються під час 

досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під 

час підготовчого провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК). Скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора роз-

глядаються слідчим суддею місцевого суду, а в кримінальних про-

вадженнях щодо кримінальних правопорушень, які входять до під-

судності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею Вищо-

го антикорупційного суду, згідно з правилами судового розгляду. 

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслі-

дування розглядаються не пізніше 72 годин з моменту надходження 

відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття криміналь-

ного провадження, які розглядаються не пізніше 5 днів з моменту 

надходження скарги (ч. 2 ст. 306 КПК).  

Провадження у скарзі в суді починається з моменту її реєст-

рації, яка здійснюється в день надходження її до суду. Згідно із ч. 2 

ст. 35 КПК, скарга підлягає обовʼязковій реєстрації в автоматизо-

ваній системі документообігу суду. Під час реєстрації скарги авто-

матизованою системою документообігу здійснюється визначення 

слідчого судді, який розглядатиме скаргу. Реєстрація скарги є пра-

вовою підставою для проведення всіх подальших процесуальних 

дій суду, повʼязаних із її розглядом і вирішенням, які в сукупності 

становлять зміст окремого судово-контрольного провадження. Про 

день і час судового розгляду скарги слідчий суддя повинен повідо-

мити зацікавлених осіб. Так, у ч. 3 ст. 306 КПК зазначається, що 

розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обовʼязкової участі особи, яка  

подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача 

чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для 

розгляду скарги. 

Відповідно, бездіяльність – це тривала пасивна поведінка 

субʼєкта, що виражається у формі невчинення дій, яку він зо-

бовʼязаний був і міг учинити. Тобто, бездіяльність немає невизна-

ченого характеру, а отже – відповідного моменту вчинення також. 
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Це є однією з основних проблем. Зважаючи на це, відрахунок  

10-денного строку розпочинається з дня, коли процесуальна дія 

повинна була бути вчинена, проте цього не відбулося. І саме з того 

моменту буде відраховуватися 10 днів, проте це бездіяльність 

не  завжди вчасно виявляється, тому такий термін дуже швидко 

спливає, і подавати скаргу на дії слідчого, дізнавача, прокурора чи 

слідчого судді буває вже пізно. 

Cтаттею 9 Міжнародного пакт про громадські та політичні 

права та ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод гарантовано право кожного на розгляд справи протягом 

розумного строку. Відповідно до ст. 308 КПК, підозрюваний, обви-

нувачений, потерпілий мають право оскаржити прокурору вищого 

рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, проку-

рором під час досудового розслідування.  

Критеріями для визначення розумності строків у криміналь-

ному провадженні є: 

‒ складність кримінального провадження; 

‒ поведінка учасників кримінального провадження; 

‒ спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх пов-

новажень. 

Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на 

звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, 

в  якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність 

здійснення кримінального провадження у більш короткі строки, 

ніж ті, що передбачені КПК України. 

За результатами розгляду скарги прокурор вищого рівня 

впродовж трьох днів після може прийняти одне із таких рішень: 

‒ про задоволення скарги та надання відповідному проку-

рору обовʼязкових для виконання вказівок щодо строків вчинення 

певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень; 

‒ про відмову у задоволенні скарги, якщо прокурором ви-

щого рівня буде встановлено, що розумні строки не були порушені, 

процесуальні дії вчинені і процесуальні рішення прийняті. 

Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомля-

ється про результати її розгляду. 

Скарга повертається особі, яка її подала, якщо вона:  

‒ подана особою, яка не має права подавати скаргу;  



320 

‒ не підлягає розгляду в цьому суді;  

‒ подана після закінчення десятиденного строку і особа, яка 

її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або 

слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його понов-

лення (ч. 2 ст. 304 КПК).  

Підставою для поновлення строків також може бути визнано 

й обʼєктивні причини, внаслідок яких особа не змогла вчасно реалі-

зувати своє право на подання скарги. Копія ухвали про повернення 

скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом зі скар-

гою та усіма доданими до неї матеріалами. На ухвалу слідчого суд-

ді про повернення скарги протягом пʼяти днів з дня ї оголошення 

може бути подана апеляція до апеляційного суду.  

Слідчий суддя вмотивованою ухвалою закриває провадження 

у розгляді скарги, якщо:  

‒ слідчий, дізнавач чи прокурор самостійно скасують рі-

шення, передбачені пп. 1, 2, 5 та 6 ч. 1 ст. 303 КПК, припинять дію 

чи бездіяльність, які оскаржуються;  

‒ прокурор, відповідно до ч. 5 ст. 284 КПК, скасує по- 

станову слідчого, дізнавача про закриття кримінального про- 

вадження у  звʼязку з її незаконністю чи необґрунтованістю 

(ст.  305  КПК).  

За результатами розгляду слідчий суддя постановляє  

ухвалу  про: 

– скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 

– скасування повідомлення про підозру; 

– зобовʼязання припинити дію;  

– зобовʼязання вчинити певну дію;  

– відмову у задоволенні скарги (ч. 2 ст. 307 КПК). 

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на 

рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора 

не  може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні 

скарги на постанову про закриття кримінального провадження, 

скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання 

про закриття кримінального провадження з підстав, визначених 

пунктом 9
1
 частини першої статті 284 КПК, про скасування пові-

домлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідом-

лення про підозру. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5735
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5735
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11.3. Оскарження ухвал слідчого судді 

під час провадження дізнання 

 
Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гаран- 

тується судовий захист його прав і свобод і можливість оскаржити 

до суду рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, ор-

ганів місцевого самоуправління, громадських обʼєднань і посадо-

вих осіб. Значення адекватного реагування вищого суду на апеля-

ційні скарги, їх розгляд і відповідна перевірка законності, обґрун-

тованості та справедливості судових актів полягає в наданні мож-

ливості вищим судам виявити помилки і недоліки правозастосовної 

діяльності нижчих судів і правоохоронних органів. 

Законність та обґрунтованість рішень слідчого судді, прийн-

ятих під час досудового розслідування, можуть бути забезпечені 

можливістю їх оскарження в апеляційному порядку. Тому передба-

чене Главою 26 КПК право на оскарження ухвал слідчого судді під 

час досудового розслідування є важливою гарантією забезпечення 

захисту прав і законних інтересів учасника кримінального прова-

дження та процесуальним інструментом виправлення судової по-

милки на цьому етапі кримінального провадження.  

Апеляція – це скарга учасника кримінального провадження 

на винесене судове рішення з проханням про його скасування або 

зміну в апеляційному порядку.  

Форма і зміст апеляції мають важливе процесуальне значен-

ня, оскільки від викладених у них формулювань, доводів і прохань 

залежать наслідки розгляду апеляції. Саме тому до форми і змісту 

апеляції встановлено жорсткі вимоги. Апеляційна скарга подається 

лише в письмовій формі. 

У тих випадках, коли слідчі судді виходять за межі наданих 

їм процесуальних повноважень і визначеного у законі предмета 

оскарження та здійснюють розгляд і задовольняють скарги на рі-

шення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, що 

не вказані у ч. 1 ст. 303 КПК як такі, що можуть бути оскаржені під 

час досудового розслідування і розгляд яких може бути предметом 

розгляду під час підготовчого провадження в суді, як це передбаче-

но у ч. 2 ст. 303 КПК, прокурорам слід обовʼязково звертатися зі 
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скаргою до апеляційної інстанції і доводити, що позбавлення за 

зазначених обставин сторони обвинувачення права на апеляційне 

оскарження ухвали слідчого судді є порушенням засади змагально-

сті, зокрема ч. 2 ст. 22 КПК. 

Ст. 309 КПК містить перелік ухвал слідчого судді, які мо-

жуть бути оскаржені під час досудового розслідування. Окрім цьо-

го, зважаючи на системне тлумачення низки положень КПК, що 

стосуються постановлення слідчим суддею відповідних ухвал, в 

апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слід-

чого судді, постановлені у порядку ч. 2 ст. 117, ч. 7 ст. 583, ч. 9 

ст.  584, ч. 6 ст. 591 КПК. Заперечення проти інших ухвал слідчого 

судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді.  

Таким чином, предметом оскарження в апеляційному поряд-

ку під час досудового розслідування можуть бути:  

1) ухвали слідчого судді, постановлені в порядку судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у криміна-

льному провадженні:  

‒ ухвала про відмову у наданні дозволу на затримання (ч. 5 

ст. 190 КПК);  

‒ ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або відмову в його застосуванні (ст. 183 

КПК); 

‒ ухвала про продовження строку тримання під вартою або 

відмову в його продовженні (ст. 199 КПК);  

‒ ухвала про застосування запобіжного заходу у ви- 

гляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні 

(ст.  181  КПК);  

‒ ухвала про продовження строку домашнього арешту або 

відмову в його продовженні (ст. 181 КПК);  

‒ ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді за-

стави або про відмову в застосуванні такого заходу (ст. 182 КПК); 

‒ ухвала про поміщення особи в приймальник-розподільник 

для дітей або відмову в такому поміщенні (ст. 499 КПК); 

‒ ухвала про продовження строку тримання особи в прий-

мальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні 

(ст.  499  КПК);  



323 

‒ ухвала про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи або відмову у такому напра-

вленні (ст. 509 КПК); 

‒ ухвала про арешт майна або відмову у ньому (ст. 173 

КПК);  

‒ ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, 

яким дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують 

користування правом на здійснення підприємницької діяльності 

або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юри-

дична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяль-

ність (ст. 163 КПК);  

‒ ухвала про відсторонення від посади або відмову у ньому 

(ст. 154 КПК); 

‒ ухвала про продовження відсторонення від посади 

(ст.  157 КПК); 

‒ ухвала про поновлення чи відмову в поновленні проце- 

суального строку (ч. 2 ст. 117 КПК);  

‒ ухвала про застосування чи відмову у застосуванні тимча-

сового арешту (ч. 7 ст. 583 КПК); 

‒ ухвала про застосування чи відмову в застосуванні екст-

радиційного арешту (ч. 9 ст. 584 КПК);  

‒ ухвала про задоволення чи залишення без задоволення 

скарги на рішення про видачу (екстрадицію) особи (ч. 6 ст. 591 

КПК);  

2) ухвали слідчого судді, постановлені за результатами роз- 

гляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора:  

– ухвала про відмову у задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження (ч. З ст. 307 КПК);  

– ухвала про повернення скарги (ч. 6 ст. 304 КПК);  

– ухвала про відмову у відкритті провадження за скаргою 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора (ч. 6 ст. 304 

КПК) (п. 14 Листа від 09 листопада 2012 року).  

За загальним правилом, подання апеляційної скарги на ухва-

лу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зу-

пиняє її виконання. Виняток становить порядок, передбачений ч. 6 

ст. 591 КПК, відповідно до якого подання апеляційної скарги на 

ухвалу слідчого судді про видачу особи (екстрадицію) зупиняє 

набрання нею законної сили та її виконання. Субʼєкти оскарження 
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ухвал слідчого судді у гл. 26 КПК не визначені. Утім, з огляду 

на  загальний порядок апеляційного оскарження судових рішень, 

у  визначенні субʼєктів оскарження ухвал слідчого судді слід керу-

ватися правилами ст. 393 КПК та враховувати, чи стосується оска-

ржувана ухвала прав, свобод і законних інтересів особи, яка звер- 

тається з апеляційною скаргою (п. 15 Листа від 09 листопада 

2012  року).  

Порядок апеляційної перевірки ухвал слідчого судді встано-

влений ст. 422 КПК. Системне тлумачення відповідних положень 

глави 31 КПК дає змогу зробити висновок, що законодавець уста-

новив певні особливості апеляційної перевірки ухвал слідчого суд-

ді, які насамперед обумовлені характером цього виду судового 

рішення, необхідністю невідкладної перевірки його законності та 

обґрунтованості.  

Апеляційна скарга подається: 

–  на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, –  

через суд, який ухвалив судове рішення; 

–  на ухвали слідчого судді чи ухвалу суду про обрання запо-

біжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запо-

біжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою або 

про продовження строку тримання під вартою, постановлені під 

час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення 

судового рішення по суті, – безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції. 

Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено ч. 2 ст. 395 

КПК, може бути подана: 

–  на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у засто-

суванні примусових заходів медичного або виховного характеру – 

протягом тридцяти днів з дня їх проголошення; 

–  на ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у виді 

тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на за-

побіжний захід у виді тримання під вартою або про продовження 

строку тримання під вартою, постановлену під час судового прова-

дження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по 

суті, – протягом пʼяти днів з дня її оголошення; 

–  на інші ухвали суду першої інстанції – протягом семи днів 

з дня її оголошення; 

–  на ухвалу слідчого судді – протягом пʼяти днів з дня її ого-

лошення. 
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Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеля- 

ційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового 

рішення. 

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без 

виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено 

без  виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому 

ст. 382 КПК, то строк апеляційного оскарження для такої особи 

обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. 

Упродовж строку апеляційного оскарження матеріали кримі-

нального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. 

У  цей строк суд зобовʼязаний надати учасникам судового прова-

дження за їх клопотанням можливість ознайомитися з матеріалами 

кримінального провадження. 

Зважаючи на зміст ч. 3 ст. 407 КПК, за результатом апеля-

ційного розгляду скарг на ухвали слідчого судді суд апеляційної 

інстанції має право:  

–  залишити ухвалу слідчого судді без змін, а апеляційну 

скаргу – без задоволення; 

–  скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову  

ухвалу.  

Постановляючи ухвалу за наслідками апеляційного розгляду 

за скаргою на ухвалу суду про обрання запобіжного заходу у виді 

тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на за-

побіжний захід у виді тримання під вартою, а також про продов-

ження строку тримання під вартою, постановлену під час судового 

провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішен-

ня по суті, апеляційний суд вирішує питання щодо запобіжного 

заходу в порядку, передбаченому главою 18 розділу II КПК. 

Згідно із ч. 4 ст. 424 КПК, ухвала слідчого судді після її пере-

гляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної 

інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ух-

валу оскарженню в касаційному порядку не підлягають. 

Після закінчення апеляційного провадження матеріали кри-

мінального провадження не пізніше як у семиденний строк, а в 

провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді – 

не  пізніше як у триденний строк, направляються до суду першої 

інстанції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3185
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1711
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Контрольні запитання 

 
1. Які рішення, дії дізнавача можуть бути оскаржені під 

час здійснення дізнання? 

2. Які дії, рішення прокурора можуть бути оскаржені під 

час здійснення дізнання? 

3. У чому може проявлятися бездіяльність дізнавача, про-

курора під час здійснення дізнання? 

4. До кого може звернутися особа за оскарження рішень 

дій і бездіяльності дізнавача чи прокурора під час здійснення  

дізнання? 

5. Упродовж якого строку можна оскаржити рішення, дію 

чи бездіяльність дізнавача, прокурора під час здійснення дізнання? 

6. Хто може звертатися з скаргами на рішення, дії чи без- 

діяльність дізнавача, прокурора під час здійснення дізнання? 

7. Розкрийте наслідки оскарження рішень, дій чи бездіяль-

ності дізнавача, прокурора під час здійснення дізнання.  

8. Які рішення можуть бути прийняті за результатами  

розгляду скарг? 

9. Висвітліть порядок оскарження ухвал слідчого судді під 

час здійснення дізнання. 
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41. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 № 878 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-п 

42. Про затвердження порядку обчислення розміру фактичних витрат 
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44. Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутріш-

ніх справ України в питанні розшуку осіб: Наказ СБУ, МВС України від 

03  травня 2012 р. № 169/391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12 

45. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху криміна-

льних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції 

України: Наказ МВС України від 14 квітня 2016 р. № 296. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12 

46. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміна-

лістичних обліків експертної служби МВС: Наказ МВС України від 10 вересня 

2009 р. № 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09 

47. Про затвердження Інструкції про організацію проведення неглас-

них слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутріш-

ніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикор-

донної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції 

України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/936/1687/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12?lang=ru 

48. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (під-

розділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші 

події: Наказ МВС України від 8 лютого 2019 р. № 100. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/z0223-19 

49. Про затвердження Інструкції про порядок взаємного використання 

систем відеоспостереження Служби безпеки України, Управління державної 

охорони України, Міністерства внутрішніх справ України та Національної 

поліції України: Наказ МВС України, СБУ, УДО України від 12 вересня 

2016  р. № 475/265/917. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1292-16 

50. Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами На-

ціональної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу 

у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного захо-

ду на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: Наказ МВС України від 

13 липня 2016 р. № 654. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16 

51. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників 

органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця 

події: Наказ МВС України від 3 листопада 2015 р. № 1339. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15 

52. Про затвердження Інструкції про порядок направлення представни-

ка Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації 

кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ МВС України від 25 квітня 2016 р. 

№ 319. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-18 

53. Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затриман-

ня у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терори-

стичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 
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54. Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання 

осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами: Наказ 

МВС України від 02 липня 2015 р. № 794. URL: https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/z0873-15 

55. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудо-

вого розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслі-

дуванні: Наказ МВС України від 07 липня 2017 р. № 575. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17 

56. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства 

внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 3 листопада 2015 р. 

№  1343. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15 

57. Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телеко-

мунікаційну мережу МВС: Наказ МВС України від 4 липня 2016 р. № 596. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1055-16 

58. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розс-

лідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Офісу Генерального 

прокурора України від 30.06.2020 № 298. URL: https://zakon.rada.gov.ua 

laws/show/v0298905-20#Text 

59. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів конт-

ролю. Наказ МВС України № 480 від 08.06.2017 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17 

60. Про затвердження Порядку взаємодії Генеральної прокуратури 

України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією 

з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів 

внутрішніх справ: Наказ ГПУ, МВС України від 17 листопада 2012 р. 

№ 115/1046. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0115900-12 

61. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами 

Національної поліції, закладами охорони здоровʼя та органами прокуратури 

України при встановленні факту смерті людини. Наказ МВС України від 

29.09.2017 № 807/1193/279. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

62. Про затвердження Порядку дій посадових осіб Державної прикор-

донної служби України та органів Національної поліції України в разі вияв-

лення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, автомобіль-

них транспортних засобів і паспортних документів, які перебувають у банках 

даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – 

Інтерполу: Наказ МВС України від 14 червня 2016 р. № 505. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1052-16 

63. Про затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кри-

мінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, 

які  вчинили кримінальні правопорушення: Наказ ГПУ, ДСАУ від 14 серпня 

2014 р. № 82/108 URL: http://gp.gov.ua/ua 

64. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах 

тимчасового тримання органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України 

від 2 грудня 2008 р. № 638 в редакції від 22.10.2013 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-09 
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65. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної полі-

ції України: Наказ МВС України від 06 липня 2017 року № 570. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17 

66. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозді-

лів дізнання органів Національної поліції України: Наказ МВС від 20.05.2020 

№ 405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text 

67. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і по-

відомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України Наказ МВС від 27.04.2020 № 357. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0443-20#Text 

68. Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів 

охорони здоровʼя осіб у звʼязку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримі-

нального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів 

поліції: Наказ МВС, МОЗ від 6 липня 2016 р. № 612/679. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1051-16 
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