
Загальні вимоги щодо виконання студентами завдань на час карантину     та 

підготовки  відповідних звітів з дисципліни 

« КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

      В період  дистанційного навчання на час карантину кожен студент повинен: 

1.Вивчити лекційні та інші рекомендовані джерела ( список літератури додається). 

2.Підготувати  письмову роботу (реферат) за наданими темами або за темою, 

попередньо  узгодженою з викладачем. 

3.В кінці кожного тижня  подати  викладачу відомості про підготовлену 

роботу ( реферат) у електронному варіанті(  тел. 06749371’82, ел.адреса   

podol1222@gmail.com ), а  в перший робочий день після закінчення терміну 

карантину-  відповідно оформлений  у письмовій формі. 

 Таким чином має бути подано не менше ніж  по 1  роботі за 

кожну тему 

                                 Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної роботи студентів з вивчення  

навчальної дисципліни та підготовки до підсумкового  

контролю 

 

     В наш час самостійна робота студентів з вивчення навчальних дисциплін набуває все 

більшого значення й актуальності , оскільки обсяг навчального матеріалу з правових 

дисциплін  досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних 

занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є 

важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань. 

      Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно 

правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного 

засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до 

самостійного вивчення і викладання одержаної інформації. 

    Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу 

в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Саме під час 

самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі 

здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити 
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вміння самостійного здобуття знань. Крім того під час самостійної роботи краще 

за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили. 

     Самостійна робота студента забезпечується системою навчально методичних 

засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій 

викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та 

вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно 

правові акти. 

     Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може 

виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі , а також у 

домашніх умовах. 

      Головне у правильній організації самостійної роботи — її планування, яке, в 

принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни.      Приступаючи до 

самостійного вивчення матеріалу насамперед треба уважно ознайомитися з джерелами, 

що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. 

Працюючи самостійно, студент повинен законспектувати основний зміст теми, при 

цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні 

теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття. 

     Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних 

занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання 

підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для 

більш глибокого сприйняття інформації під час лекції. 

      Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

вивчити матеріал теми; 

скласти термінологічний словник; 

продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

підготувати тези виступу на семінарські заняття та/ або 2-3 конкретні правові ситуації з 

проектами їх вирішення на підставі діючого законодавства 

підготовити реферат з рекомендованих або  узгоджених з викладачем  тем; 

виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 

   Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе  й 

колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є 

проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться 

відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки 



студентів, ознайомлення їх з нормативно правовими актами та отримання необхідної 

допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування. 

     Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських 

заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

      Щосеместрово проводиться  модульний контроль, як правило у вигляді модульної 

контрольної роботи, підготовка до якого здійснюється за рахунок часу, відведеного на 

самостійну роботу студента. 

       При підготовці до письмової модульної контрольної роботи кожному студенту 

необхідно насамперед ознайомитися з переліком питань, що виносяться на модульний 

контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції 

України та нормативних актів, а також інших джерел, повторити поняття та терміни, їх 

ознаки, функції, види, структуру тощо. 

    Вивчення навчальної дисципліни завершується складанням семестрового заліку/ 

іспиту, метою якого є перевірка ступеня засвоєння навчального матеріалу та його 

розуміння студентом.  

    Студенти допускаються до складення  заліку  за умов виконання всіх 

самостійних завдань, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.  

     Для успішного складання заліку ( іспиту) студентам необхідно  ще раз  уважно 

переглянути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та 

рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні запитання. 

Залік проводиться у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем 

питань, які наведені у білеті, і відповідей на них студента. При цьому викладач, 

оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: 

1. правильність відповіді на питання, її повнота і конкретність;  

2. ступінь використання наукових і нормативних джерел; 

3. уміння пов'язувати теорію з практикою та  аргументовано висловлювати 

свої думки і, безумовно, культуру мови студента. 

 

 

                                            ЛЕКЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ 

 

                              .Тема: Загальні положення досудового розслідування 

 

                                Початок досудового розслідування 

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного 



виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, 

який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу 

досудового розслідування. 

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових 

розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною 

прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ 

України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства. 

3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без 

такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену 

законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального 

правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості. 

4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані 

прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та 

реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не 

допускається. 

5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або 

виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 
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3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення; 

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 

джерела; 

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення і зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

6) прізвище, ім'я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до 

реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або 

розпочав досудове розслідування; 

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досу-дових 

розслідувань. 

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення 

інформації та присвоюється номер кримінального провадження. 

6. Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок 

досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші 



відомості, передбачені частиною п'ятою цієї статті. 

7. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань внесені прокурором, він зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 

наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього 

матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового 

розслідування. 
1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті обов'язок із внесення відповідних відомостей 

про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, прокурора, до 

якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння або в разі виявлення кримінального 

правопорушення слідчим, прокурором самостійно з будь-якого джерела. Заяви про 

вчинене кримінальне правопорушення можуть бути зроблені фізичними особами або 

подані від імені юридичної особи, і в такому випадку подавачем заяви повинна бути 

особа, що представляє інтереси підприємства, організації чи іншої юридичної особи. 

Всі заяви громадяни і юридичні особи мають право подавати прокурору чи посадовій 

особі будь-якого правоохоронного органу, які не мають права відмовити у прийнятті 

такої заяви. Службова особа правоохоронного органу, прокурор, що приймає усне 

повідомлення, зобов'язані переконатися в особі заявника (прізвище, ім'я й по батькові, 

місце проживання, місце роботи та інші дані, що можуть знадобитися), встановити з 

нею контакт на випадок виникнення потреби та викласти в рапорті про прийняття заяви 

сутність зробленого повідомлення. Письмові заяви і повідомлення, які надходять від 

юридичних осіб, повинні мати реквізити цієї юридичної особи, що відповідають 

дійсності, та відомості про місце фактичного знаходження і дані про контактний зв'язок 

(телефон, факс, електронна 
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пошті). Повідомлення юридичних осіб підписує його керівник або інша уповноважена 

особа. Повідомлення про кримінальне правопорушення можуть надходити також від 

посадових осіб і представників органів державної влади та управління, які мають 

контрольні або представницькі повноваження. Кримінальним процесуальним 

законодавством не встановлюється порядок та зміст викладу відомостей про 

кримінальні правопорушення в заявах або повідомленнях. Це означає, що законом не 

обмежується зміст і не встановлюється форма даних як щодо офіційних повідомлень, 

так і повідомлень фізичних осіб, проте надаючи оцінку таким відомостям, прокурор, 

слідчий повинні переконатися у наявності в них даних, що вказують на об'єктивні 

ознаки підготовки, вчинення, приховування кримінального правопорушення. Заяви і 

повідомлення про вчинене правопорушення, які не містять даних про автора і не можуть 

бути ідентифіковані з автором такого повідомлення, слід визнавати анонімними і та-

кими, що не підлягають розгляду, за винятком випадків повідомлення в них про 

кримінальні правопорушення, вчинення яких не викликає сумнівів. 

2. Якщо заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, прийняті 

іншою посадовою особою правоохоронного органу, то вони мають бути негайно 

передані для вирішення у встановленому порядку слідчому, прокурору. Часом подання 

заяви, повідомлення вважається час (рік, місяць, день, година доби), коли вони 

надійшли до службової особи правоохоронного органу, що зазначається на письмовій 

заяві, повідомленні або в протоколі відібрання усної заяви, повідомлення. 

3. Самостійне виявлення слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, може мати місце лише під час виконання 

ними покладених на них обов'язків із здійснення відповідно розслідування 



кримінальних правопорушень або прокурорського нагляду за дотримання законів. 

Відомості про факти кримінальних правопорушень, що виявлені у встановленому 

законом порядку оперативно-розшуковими підрозділами та їх співробітниками, 

доводяться до відома слідчого, прокурора в офіційних повідомленнях, що підписуються 

уповноваженими на те особами оперативного підрозділу. 

4. Досудове розслідування розпочинається, і в його межах слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії здійснюються лише з моменту внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань в порядку, що встановлений ч. 2 коментованої статті. 

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після надходження заяви, 

повідомлення до правоохоронного органу і незалежно від часу їх надходження 

безпосередньо до нього, зобов'язаний надати оцінку їх змісту, сутності та за наявності 

у викладених відомостях ознак, що вказують на вчинення кримінального 

правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Рішення слідчого, прокурора про внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань є процесуальним і приймається у порядку, 

встановленому для прийняття процесуальних рішень, що 
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визначений ст. 110 КПК. Здійснення досудового розслідування розпочинається 

прокурором або слідчим, якого визначає керівник органу досудового розслідування. 

Здійснення будь-яких слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій, 

спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення до 

внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається, а виконання 

таких дій будь-якою посадовою особою правоохоронного органу чи прокурором тягне 

за собою відповідальність, встановлену законом. Винятком з цього правила є надання 

дозволу здійснення у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань огляду місця події з метою встановлення фактичних 

даних, які можуть вказувати на ознаки кримінального правопорушення. В таких 

випадках внесення відомостей з відображенням результатів проведеного огляду місця 

події до Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюється негайно після 

завершення огляду і повернення слідчої групи до правоохоронного органу з 

урахуванням того, що внесення таких відомостей здійснюється в автоматичному 

режимі цілодобово. 

5. Відповідно до процесуальних положень, встановлених главою 41 КПК, досудове 

розслідування розпочинається негайно і відомості про нього вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за першої можливості не лише у разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, а й на повітряному 

судні, що перебувають за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України. 

6. Обов'язок прийняти та зареєструвати заяву або повідомлення про кримінальні 

правопорушення покладено на слідчого, прокурора та інших службових осіб, що 

уповноважені на їх прийняття. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення 

про кримінальне правопорушення не допускається, незалежно від того, чи відносяться 

розслідування фактів про повідомлені кримінальні правопорушення до територіальної 

юрисдикції або процесуальної компетенції органу, до якого надійшла заява чи 

повідомлення. Слідчий, прокурор після ознайомлення з поданою заявою чи 

повідомленням вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 

кримінальне правопорушення відповідно до п.п. 1-7 ч. 5 коментованої статті, а їх 



реєстрація та присвоєння номера кримінального провадження здійснюються 

автоматично. 

7. Якщо рішення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей 

про кримінальне правопорушення прийнято слідчим, то він невідкладно у письмовій 

формі повідомляє прокурора про початок та підстави досудового розслідування, а в разі 

потреби й про інші відомості, які розкривають обставини отримання повідомлення про 

кримінальне правопорушення, його сутність та інші дані, передбачені ч. 5 коментованої 

статті. 

8. У разі внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань прокурором він зобов'язаний не пізніше наступного робочого 

дня передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити 

проведення такого розслідування у формі до- 
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судового слідства або дізнання, дотримуючись при цьому правил підслідності та 

територіальної юрисдикції. 

С т а т т я 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків 

1. Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а 

кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 
1. Кримінальним процесуальним законодавством встановлено дві форми здійснення 

досудового розслідування кримінальних правопорушень - досудове слідство та 

дізнання. 

2. За наявності у відомостях про кримінальне правопорушення даних, що вказують на 

об'єктивні ознаки складу злочину, досудове розслідування проводиться лише у формі 

досудового слідства, здійснення якого повинно відповідати порядку і правилам, 

встановленим КПК. 

3. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, що містять ознаки 

кримінальних проступків, здійснюється у формі дізнання і з дотриманням вимог, 

встановлених главою 25 КПК. 

Стаття216. Підслідність 

1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового 

розслідування. 

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, 

передбачених статтями 109, ПО, НІ, 112,113,114,201,258,258', 2582,258\ 258\ 

2585,261,265', 305,328,329,330,332,333,334,359,422,436,437,438,439,440,441, 

442,443,444,446,447 Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328,329, 422 

Кримінального кодексу України будуть встановлені злочини, передбачені 

статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, 

вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою 

особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої 

здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів 

безпеки. 

3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених 



статтями 204, 209, 212, 212', 216,219 Кримінального кодексу України. 

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, 

передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222', 358 Кримінального кодексу України, 

вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове 
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розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими 

особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються 

слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства. 

4. Слідчі органів державного бюро розслідувань України здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які 

займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 

9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 

категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів. 

5. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209', 384, 

385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування 

здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у 

зв'язку з яким почато досудове розслідування. 

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені 

особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони 

пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове 

розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному 

провадженні досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих 

матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим 

розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів. 
1. Коментована стаття визначає предметну (родову) підслідність досудового 

розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків) 

органами досудового розслідування, персональну (спеціальну, суб'єктну) підслідність 

та за зв'язком кримінального провадження. 

2. Підслідність - це сукупність встановлених законом ознак кримінального 

провадження, згідно з якими воно належить до провадження того чи іншого органу 

досудового розслідування. Органами досудового розслідування виступають слідчі 

підрозділи органів внутрішніх справ, органів служби безпеки України, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органи державного 

бюро розслідувань, уповноважені здійснювати дізнання і досудове слідство, а саме: 

розслідування за кожним кримінальним провадженням здійснюють слідчі, що входять 

до штату відповідного органу досудового розслідування. У коментованій статті 

законодавець веде мову про предметну (родову) підслідність, відповідно до правил якої 

орган досудового розслідування (слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, органів 

безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

органів державного бюро розслідувань), який повинен здійснювати досудове 

розслідування, визначається характеристиками вчиненого злочину. 

3. Персональна (спеціальна, суб'єктна) підслідність визначається характеристиками 

суб'єкта злочину. Наприклад, за всіма кримінальними провадження- 
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ми про злочини, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», а також 



особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками 

правоохоронних органів, досудове розслідування може здійснюватися тільки органами 

державного бюро розслідувань. 

4. Підслідність за зв'язком кримінального провадження визначається за двома 

правилами: кримінальне провадження розслідує той орган досудового розслідування, 

до підслідності якого належить злочин, у зв'язку з яким порушено кримінальне 

провадження, наприклад, злочин, передбачений ст. 328 КК України «Розголошення 

державної таємниці», розслідується слідчими органів Служби безпеки України. Якщо 

слідчі слідчого підрозділу органів безпеки, розслідуючи кримінальне провадження про 

злочин, віднесений до їх компетенції, встановлять певні злочини, передбачені ст.ст. 364, 

365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 КК України, вчинені особою, щодо якої здійснюється 

досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони 

розслідуються слідчими органів безпеки. 

Частиною 1 ст. 216 КПК встановлено підслідність слідчих органів внутрішніх справ. Це 

- кримінальні провадження про правопорушення, передбачені законом України про 

кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів 

досудового розслідування (злочини проти життя, прав і свобод людини, проти 

власності, проти здоров'я, честі і гідності особи, громадської безпеки, моральності та 

деякі інші). 

Частиною 2 ст. 216 КПК передбачено, що слідчі органів безпеки здійснюють досудове 

розслідування злочинів проти основ національної безпеки, проти миру, здійснюють 

кримінальні провадження щодо контрабанди, терористичного акту та деяких інших 

тяжких злочинів, що передбачені статтями, вказаними уч. 2 ст. 216 КПК. 

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 

здійснюють досудове розслідування злочинів проти належного функціонування 

фінансової системи держави. Частина 3 коментованої статті надає перелік цих злочинів, 

передбачених ст.ст. 204, 209, 212, 2121, 216, 219 КК України (незаконне виготовлення, 

зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, 

зборів, інших обов'язкових платежів; незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного збору чи контрольних марок; доведення до банкрутства). 

Частиною 4 коментованої статті передбачено, що слідчі органів державного бюро 

розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище 

відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу» особами, посади яких 

віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та 
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працівниками правоохоронних органів. Статтею 9 Закону України «Про державну 

службу» встановлено вичерпний перелік таких службових осіб: Президент України, 

голова Верховної Ради України та його заступники, голови постійних комісій Верховної 

Ради України та їх заступники, народні депутати України, прем'єр-міністр України, 

члени Кабінету Міністрів України, голова та члени Конституційного Суду України, 

голова та судді Верховного Суду України, голови та судді Вищих спеціалізованих судів 

України, Генеральний прокурор України та його заступники. Перелік осіб, посади яких 

віднесені до 1-3 категорії посад державних службовців, наданий у ст. 25 Закону України 



«Про державну службу». Персональна підслідність також стосується й розслідування 

злочинів, що вчинені працівниками правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, 

служби безпеки, податкової міліції тощо). 

5. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо окремих злочинів проти 

правосуддя (ст.ст. 384, 385, 386, 387, 388, 396 КК України) здійснюється слідчим того 

органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове 

розслідування. 

6. За загальним правилом досудове розслідування повинно здійснюватися за кожним 

окремим випадком виявленого кримінального правопорушення або за всіма 

виявленими злочинами, що вчинені певною особою. З таких позицій і підходять у разі 

потреби визначення підслідності кримінальних проваджень. За неможливості виділення 

матеріалів у окремі кримінальні провадження для здійснення досудового розслідування 

прокурор, який здійснює нагляд за до-судовим розслідуванням, своєю постановою 

визначає підслідність усіх цих злочинів. Якщо такий нагляд здійснюють кілька 

прокурорів у межах їхньої територіальної чи відомчої юрисдикції, то рішення щодо 

підслідності справ за наявності спірних підходів встановлює прокурор вищого рівня. 

Стаття217. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування 

1. У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали 

досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного 

кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні 

кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, 

по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що 

кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені 

однією особою (особами). 

2. Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань 

щодо кримінального проступку та щодо злочину. 

3. У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох 

кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо 

одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві 

чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних 

правопорушень. 
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4. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме 

провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. 

5. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування 

приймається прокурором. 

6. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не 

може бути оскаржене. 
1. Досудове розслідування здійснюється за кожним фактом виявлення кримінального 

правопорушення і відомості про таке розслідування вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

2. Об'єднання матеріалів досудового розслідування необхідно вважати доцільним, якщо 

в результаті об'єднання в одне кримінальне провадження матеріалів кількох досудових 

розслідувань досягається можливість забезпечення повноти й об'єктивності 

дослідження обставин вчиненого злочину чи злочинів або кримінальних проступків, 



правильного визначення ролі і ступеня вини кожного з учасників кримінального 

правопорушення. Коментована стаття передбачає можливість (а не обов'язковість) 

прийняття слідчим, прокурором рішення про об'єднання матеріалів кількох досудових 

розслідувань в одне в разі виявлення вказаних у законі підстав для цього. Зі змісту 

коментованої статті випливає, що повинні об'єднуватися в одне провадження матеріали 

досудового розслідування щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного 

кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні 

кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, за 

якими не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні 

правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою 

(особами), незалежно від часових чи територіальних меж вчинення таких кримінальних 

правопорушень. 

3. Підстави об'єднання матеріалів досудового розслідування не передбачають їх 

поширювального тлумачення. Випадки об'єднання матеріалів досудового 

розслідування за різними злочинами з мотиву практичної доцільності на підставах, що 

прямо не вказані в законі, треба вважати такими, що суперечать принципу законності. 

Вчинення різними особами кількох злочинів без ознак співучасті в одному й тому ж 

місці або стосовно одних і тих само потерпілих не створює підстав для об'єднання в 

одному кримінальному провадженні матеріалів досудового розслідування за цими 

злочинами. Прийняття рішення щодо об'єднання матеріалів досудового розслідування 

передбачає необхідність ретельної оцінки ймовірних наслідків цієї дії. 

4. Допустимість об'єднання в одному кримінальному провадженні матеріалів 

досудового розслідування до встановлення підозрюваних може визначатися 

виявленням доказів, що вказують на вчинення кількох злочинів однією або кількома 

особами у співучасті (наприклад, виявлення тих самих слідів пальців рук ймовірних 

підозрюваних на різних місцях вчинення злочинів). Об'єднання 
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матеріалів досудового розслідування в таких випадках сприятиме цілеспрямованості 

досудового розслідування та його результативності. 

5. Відповідно до ч. 2 коментованої статті не можуть бути об'єднані в одне провадження 

матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину. 

Розслідування кримінальних проступків здійснюється у формі дізнання, розслідування 

злочинів здійснюється у формі досудового слідства (див. коментар до ст. 215 КПК). 

Проте не слід вважати порушенням процесуальних вимог розслідування в об'єднаному 

провадженні кількох злочинів, якщо за результатами досудового розслідування буде 

встановлено, що окремі з епізодів правопорушення є не злочином, а кримінальним 

проступком. 

6. За правилами, передбаченими ч. З коментованої статті, у разі необхідності матеріали 

досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень 

можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа обгрунтовано 

підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи 

підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, і такі 

обставини знаходять своє підтвердження матеріалами кримінальних проваджень. Якщо 

при провадженні досудового розслідування встановлюється відсутність зв'язку як між 

окремими злочинами, так і між підозрюваними у їх вчиненні особами, виділення 

матеріалів досудового розслідування вважається обов'язковим. Відсутність такого 

зв'язку може бути констатовано, зокрема, при виявленні в ході досудового 



розслідування відомостей про нові, раніше не відомі злочини. 

7. У випадках, коли значний обсяг матеріалів досудового розслідування й множинність 

його епізодів ускладнюють своєчасне закінчення досудового розслідування, 

зумовлюють доволі тривале й надмірне тримання підозрюваних під вартою, створюють 

загрозу реалізації прав учасників кримінального судочинства на доступ до правосуддя 

у розумні строки, вони можуть бути розцінені як підстави для виділення з цього 

кримінального провадження матеріалів як самостійного досудового розслідування. 

Законодавець чітко визначає, що повнота досудового розслідування й судового 

розгляду в результаті виділення матеріалів не повинні постраждати. 

8. Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування 

приймається прокурором і не підлягає оскарженню. За наявності підстав й визнання 

необхідності об'єднання в одному кримінальному провадженні або виділення матеріалів 

досудового розслідування прокурор виносить постанову про об'єднання або виділення 

матеріалів досудового розслідування з викладенням мотивів прийнятого рішення. 

Постанова прокурора підлягає безумовному виконанню особою, в провадженні якої 

перебувають матеріали досудового розслідування або якій такі матеріали направлені 

для проведення досудового розслідування. 

С т а т т я 218. Місце проведення досудового розслідування 1. Досудове 

розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під 

юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. 
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2. Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про 

обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, ро{слідування 

якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки 

прокурор не визначить іншу підслідність. 

3. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його 

вчинено іа межами України, місце проведення досудового розслідування визначає 

відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального 

правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця 

закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо. 

4. На початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих 

досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. 

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування 

або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне 

провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає 

слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та 

відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

5. Спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. 

6. Слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 

(розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу 

досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому 

органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати. 
1. Коментована стаття регламентує питання визначення підслідності досудового 

розслідування за територіальною ознакою розташування органу досудового 

розслідування та місця вчинення кримінального правопорушення. Викладені в цій 

статті норми підлягають застосуванню у сукупності із положеннями 



ст. 216 КПК. 

2. Кримінальне правопорушення вважається вчиненим там, де воно закінчене, 

незалежно від місця підготовки чи настання суспільно небезпечних наслідків. За 

неможливості точно визначити місце вчинення кримінального правопорушення 

досудове розслідування (до моменту кінцевого виявлення цього місця) здійснюється за 

місцем виявлення кримінального правопорушення або настання наслідків його скоєння. 

Йдеться про випадки, коли місце вчинення кримінального правопорушення невідоме 

або коли з урахуванням обставин кримінального провадження (створення умов для 

більш швидкого і повного розслідування кримінального правопорушення) найбільш 

доцільно провадити досудове розслідування за місцем виявлення кримінального 

правопорушення, місцем заходження підозрюваного, а також місцем перебування 

більшості 
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свідків. Останнє може бути, коли кримінальне правопорушення вчинено в різних 

адміністративно-територіальних утвореннях. 

3. У разі, якщо слідчому надійшла на розгляд заява, повідомлення або з інших джерел 

стало відомо про обставини, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, 

розслідування якого не віднесене до його компетенції, він зобов'язаний розпочати 

досудове розслідування і здійснює всі можливі слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі 

(розшукові) дії допоки прокурор не визначить іншу підслідність. 

4. У разі, якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його 

вчинено за межами України, відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення 

ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості 

свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків 

тощо визначає місце проведення досудо-вого розслідування. 

5. До початку розслідування під час реєстрації заяви чи повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення слідчий, прокурор повинен переконатися в тому, що в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань не зареєстровано, а отже, й не розпочато 

досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення. У разі, якщо буде 

встановлено, що іншим слідчим органу до-судового розслідування або слідчим іншого 

органу досудового розслідування розпочато й проводиться кримінальне провадження 

щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює 

досудове розслідування, наявні у нього матеріали та встановлені відомості, повідомляє 

про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

6. Якщо при провадженні досудового розслідування поміж слідчими різних органів 

досудового розслідування виникає спір з приводу того, хто з них повинен розслідувати 

кримінальне правопорушення і підставами для спору щодо підслідності стає 

неоднозначне визначення виду, складу злочину, місця події, місця вчинення 

кримінального правопорушення тощо, спірні питання про підслідність вирішує 

виключно керівник органу прокуратури вищого рівня. 

7. Слідчий за матеріалами досудового розслідування, яке перебуває в його провадженні, 

прокурор у межах наданих йому прав має право провадити слідчі (розшукові) дії та 

негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого 

органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення 

іншому органу досудового розслідування за місцем його юрисдикції, який зобов'язаний 

виконати отримане від слідчого, прокурора доручення. 



Невідкладність виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій слідчим, прокурором за кримінальним провадженням на території, яка знаходиться 

під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, визначається необхідністю 

термінового виявлення й процесуального закріплення слідів кримінального 

правопорушення, які можуть бути безпово- 
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ротно втраченими до прийняття кримінального провадження іншим слідчим після 

передачі його за підслідністю. Визначення кола слідчих (розшукових) дій та негласних 

слідчих (розшукових) дій, які підлягають обов'язковому виконанню до передачі 

кримінального провадження іншому слідчому, залежить від конкретних обставин 

кримінального провадження. 

8. У разі необхідності провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії на 

території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, 

слідчий, прокурор своєю постановою доручає її проведення такому органу досудового 

розслідування. В постанові слідчий коротко викладає обставини кримінального 

провадження й формулює завдання із проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. Орган досудового розслідування, якому доручено 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій 

зобов'язаний виконати постанову. 

Стаття219. Строки досудового розслідування 

1. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. 

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, 

передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк 

досудового розслідування не може перевищувати: 

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

проступку; 

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину 

невеликої або середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого 

або особливо тяжкого злочину. 

3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження 

до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею. 

1. Дотримання, порядок обчислення й продовження строків досудового розслідування 

здійснюється відповідно до порядку й правил, встановлених главою 7 КПК щодо 

визначення й дотримання будь-яких інших процесуальних строків. Закінчення 

досудового розслідування у встановлений законом строк є необхідною умовою 

своєчасного розкриття кримінального правопорушення, виявлення, закріплення й 

використання доказів, створення необхідних передумов для розгляду кримінального 

провадження в суді, забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та 

іншим учасникам кримінального 
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судочинства права на участь у судовому розгляді. Строк досудового розслідування 

вираховується в місяцях. Строк досудового розслідування розпочинається з моменту 



повідомлення особі про підозру і набуття нею статусу підозрюваного в цьому 

кримінальному провадженні і закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо 

закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має 

відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця (ч. 4 ст. 115 

КПК), а не в перший день наступного. 

2. Законодавець визначає загальні строки досудового розслідування: у формі дізнання 

для кримінального проступку - протягом одного місяця з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні; у формі досудового слідства для кримінального правопорушення - 

протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, 

незалежно від тяжкості вчинених діянь, кількості учасників та епізодів злочину. 

3. Якщо у встановлені терміни досудове розслідування з поважних і об'єктивних причин 

не може бути закінченим, то законодавець встановлює можливість подовження таких 

строків, але до гранично визначених термінів. Строк досудового розслідування 

продовжується за клопотанням особи, яка його здійснює, у порядку, передбаченому 

параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не 

може перевищувати: 

- для дізнання - двох місяців із дня офіційного повідомлення конкретній особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку; 

- для досудового слідства - шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 

- для досудового слідства у складних випадках - дванадцяти місяців із дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Така процесуальна вимога означає, що коли внаслідок складності потреби виконання 

значного обсягу роботи під час провадження неможливо закінчити досудове 

розслідування кримінального проступку у місячний строк, його може бути продовжено 

в межах додаткового строку ще на один місяць, тобто загальний строк досудового 

розслідування під час дізнання не може перевищувати двох місяців із дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (ч. 1 ст. 294 КПК). 

Двомісячний строк досудового для розслідування кримінального правопорушення у 

формі досудового слідства не є остаточним, хоча слідчий, прокурор повинен зробити 

все, що від нього залежить, для дотримання цього строку. У разі складності 

розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості він може бути продовженим 

на один місяць, а загалом до трьох місяців. При розслідуванні злочину в разі особливої 

складності провадження -до шести місяців, а при винятковій складності провадження - 

до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру. Можливості провадження 

розслідування кримінальних правопорушень понад 12 місяців законодавець не 

встановлює і це означає, що до закінчення цього граничного терміну досудове 

розслідування має бути закінченим або ж провадження підлягає закриттю. 
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4. В разі зупинення розслідування в порядку, встановленому КПК, слідчі (розшукові) ті 

інші процесуальні дії у межах кримінального провадження не здійснюються, а тому і 

строк розслідування зупиняється, а час від зупинення розслідування до його 

відновлення в загальний строк розслідування не включається. 

Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування 

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного 

представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор 

зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і 



задовольнити їх за наявності відповідних підстав. 

2. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила 

клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання 

виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила 

клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається 

їй. 

1. Клопотання - це звернення в усній або письмовій формі сторони кримінального 

провадження, потерпілого чи учасників процесу, які наділені таким правом (сторона 

захисту, потерпілий і його представник чи законний представник), до слідчого, 

прокурора про виконання будь-яких процесуальних дій під час досудового 

розслідування. Клопотання є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів 

громадян, які залучені у сферу кримінального судочинства, повного й об'єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження. Під час кримінального 

провадження можуть бути заявлені клопотання, які направлені на встановлення 

фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження; на забезпечення 

прав і законних інтересів особи, яка заявила клопотання. 

2. У коментованій статті йдеться про клопотання, які направлені на проведення будь-

яких процесуальних дій. Розгляд клопотання містить в собі діяльність слідчого, 

прокурора, яку він здійснює відразу ж після прийому клопотання. В ході розгляду 

аналізу піддається прохання здійснити певні дії чи заперечення щодо здійснення 

окремих дій, яке міститься у клопотанні, та його обгрунтованість. З'ясовується, про 

встановлення яких обставин клопоче заявник, яким способом пропонує встановити їх 

слідчому, прокурору та чи мають ці обставини значення для цього кримінального 

провадження. 

Клопотання підлягає розгляду і вирішенню безпосередньо після його заяви. У тих 

випадках, коли негайне прийняття рішення за клопотанням неможливе, воно повинно 

бути задоволено за наявності відповідних підстав у строк не більше трьох днів з 

моменту подання. Такий строк встановлено законодавцем для розгляду уповноваженою 

процесуальною особою клопотання, заявленого учасниками кримінального процесу у 

ході досудового розслідування. Продовженню такий строк не підлягає. Якщо заявлене 

слідчому клопотання зумовлює 
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потребу звернення до прокурора, то це не може розглядатись як підстава для 

відмовлення в задоволенні клопотання, і таке звернення розглядає слідчий, по-

відомляючи заявника про рішення останнього. 

3. Слідчий, прокурор зобов'язані розглянути і вирішити кожне заявлене за 

кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті 

свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшу-кових) дій або 

прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об'єктивному і повному 

дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних 

інтересів учасників кримінального провадження. 

4. Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення 

клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, 

прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила 

клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. У разі 

задоволення клопотання слідчий, прокурор може обмежитися усним або письмовим 

повідомленням про це особі, яка заявила клопотання без пояснення мотивів. При повній 



або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно 

бути вручено копію постанови. 

С т а т т я 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення 

1. Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого 

надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням 

матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій 

стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. 

Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал 

якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. 

2. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його 

здійснює, має право робити необхідні виписки та копії. 
1. На будь-якому з етапів досудового розслідування до його завершення сторона захисту 

та потерпілий мають право звернутися до слідчого, прокурора, який здійснює досудове 

розслідування, з клопотанням про надання їм для ознайомлення матеріалів досудового 

розслідування. За загальним правилом таке клопотання підлягає задоволенню, окрім 

випадків, встановлених ч. 1 коментованої статті. Не підлягають наданню для 

ознайомлення будь-кому матеріали досудового розслідування, в яких відображені 

відомості про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, оскільки розкриття таких даних стороннім особам може 

зашкодити законним інтересам, життю, здоров'ю осіб, взятих законом під охорону. 

Слідчий, прокурор може відмовити у наданні матеріалів для ознайомлення, якщо, на 

його думку, на цій 
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стадії кримінального провадження це може зашкодити досудовому розслідуванню. Про 

відмову у задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, 

копію якої вручає заявнику, а оригінал долучає до матеріалів досудового розслідування. 

Докладного розкриття мотивів відмови у наданні матеріалів для ознайомлення 

законодавець не вимагає, але така відмова в загальних рисах повинна бути зрозумілою 

для заявника. 

2. Ознайомлення з окремими матеріалами прямо заборонене деякими статтями КПК, 

наприклад, заборонено показувати особі, яка впізнає, зображення осіб чи речі, що 

підлягають впізнанню (див. ст.ст. 228, 229 КПК). Не можуть бути наданими для 

ознайомлення матеріали, за якими на певний час проводяться судово-експертні 

дослідження, оскільки вилучення їх у експерта може призвести до порушення ходу 

досліджень. Водночас, доцільно пояснити заявнику, що дозвіл на ознайомлення з 

певними матеріалами може бути наданим згодом після того, як відпадуть певні 

перешкоди. Проте якщо матеріали досудового розслідування містять загальнодоступні 

відомості, ознайомлення з оригіналами таких документів не може зашкодити інтересам 

кримінального провадження, тоді відмова у їх наданні для ознайомлення стороні 

захисту чи потерпілому забороняється. 

3. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може здійснюватись лише в 

присутності слідчого, прокурора, на якого покладається обов'язок забезпечення 

збереження всіх матеріалів провадження. Особа, що здійснює ознайомлення, має право 

робити необхідні виписки, знімати копії документів, не допускаючи при цьому 

пошкодження наданих матеріалів або внесення до них змін, позначок, які можуть 



спотворити зміст чи змінити властивості таких матеріалів. 

Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу 

слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі 

відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не 

розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення 

відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену законом. 
1. Заборона розкриття відомостей досудового розслідування зумовлена особливостями 

кримінального провадження, зокрема, необхідністю встановлення та розшуку осіб, що 

вчинили кримінальне правопорушення, запобігання знищенню слідів та інших доказів 

винними особами або їх спільниками чи іншими зацікавленими в результатах 

досудового розслідування особами. Передчасне і неконтрольоване розголошення даних 

досудового розслідування може 
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не тільки вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті й 

об'єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й інтересам 

потерпілого, підозрюваного й інших учасників кримінального провадження. Лише 

слідчий, прокурор як уповноважені на проведення досудового розслідування особи 

визначають зміст та обсяг даних досудового розслідування, які можуть бути 

оприлюднені і стати відомими певному або невизначеному колу осіб, зокрема, іншим 

учасникам кримінального провадження. Відомості, що розкривають обставини 

приватного життя учасників кримінального судочинства, можуть бути розкриті не лише 

за дозволом слідчого, прокурора, а й тільки після попереднього узгодження з особами, 

чиї обставини приватного життя можуть стати відомими стороннім особам. В таких 

випадках згода учасника кримінального провадження на розголошення відомостей про 

його приватне життя повинна мати вираз у письмовій формі і додаватися до матеріалів 

провадження. 

2. Попередження слідчим, прокурором осіб, яким стали відомі відомості досудового 

розслідування у зв'язку з участю в ньому, про нерозголошення таких відомостей без 

його дозволу здійснюється шляхом відбирання письмового зобов'язання у формі 

підписки з роз'ясненням відповідальності, що може настати за незаконне розголошення 

відомостей, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Таку підписку 

про нерозголошення відомостей досудового розслідування слідчий, прокурор може 

відібрати від будь-якої особи, незалежно від процесуального статусу, ролі як учасника 

слідчої (розшукової) дії, джерела чи способу отримання ними даних про досудове 

розслідування. 

3. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою 

кримінальну відповідальність, передбачену ст. 387 Кримінального кодексу України. 

                                     

 

 

 

 

                Тема: Провадження  слідчих (розшукових) дій 
 



               Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій 

 

 1. Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на 

 отримання ( збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні. 

2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. 

3. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під 

час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть 

бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, 

які беруть у ній участь, роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені цим 

Кодексом, а також відповідальність, встановлена цим законом. 

4. Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 годин) не 

допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні 

може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі 

підозрюваного. 

5. У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть 

вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, 

слідчий, прокурор зобов'язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію, в 

повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів 

досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності. 

6. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, 

потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника 

чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це 

неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, 

мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які 

заносяться до протоколу. 

7. Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох неза-інтересованих 

осіб (понятих) для пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, 

в тому числі пов'язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. 

Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в 

інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне. 

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з 

обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування 

технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і 

потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в 

результатах кримінального провадження. 

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки 

проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. 

8. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків 



досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі 

(розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушеннями цього 

правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими. 

1. Слідчу (розшукову) дію слід розуміти як передбачений Кримінальним 

процесуальним кодексом захід, який застосовується компетентними особами для 

збирання, дослідження, оцінки та використання доказів під час конкретного 

кримінального провадження. Вони мають пізнавальний і водночас процесуальний 

характер та розшукову спрямованість, сутність якої полягає у намаганні процесуальної 

особи розшукати й належним чином зафіксувати у відповідних процесуальних 

джерелах фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження. Не менш 

важливою метою слідчих (розшукових) дій є перевірка раніше отриманих у цьому 

кримінальному провадженні доказів або інших встановлених фактів. Всі інші дії 

слідчого, що прямо не пов'язані з отриманням (збиранням), дослідженням і перевіркою 

доказової інформації, прийнято позначати терміном «процесуальні» або «інші» дії 

слідчого. Як збірне кримінальне процесуальне поняття слідча (розшукова) дія - це 

система кримінальних процесуальних правил і умов, що здійснюються уповноваженою 

на те особою в конкретному кримінальному провадженні з метою виявлення, 

вилучення, дослідження і фіксації доказів. Складений за результатами слідчої 

(розшукової) дії протокол з додатками до нього є документом, що розглядається як 

окреме джерело доказів. 

2. Достатність відомостей, які виступають фактичними підставами для проведення 

слідчої (розшукової) дії, вказує не на гарантію, а лише на більшою чи меншою мірою 

обгрунтовану можливість отримання бажаного результату. Це повною мірою 

стосується й фактичних підстав проведення тих слідчих (розшукових) дій, на 

проведення яких потрібна ухвала слідчого судді з дозволом на їх проведення. Такі 

підстави можуть міститися як в процесуальних, так і в не-процесуальних джерелах, бути 

відображеними у відповідних документах, які є в конкретному кримінальному 

провадженні, або логічно випливати із загального й звичного перебігу подій. 

Проведення окремих слідчих дій, як-от: проникнення до житла чи іншого володіння 

особи, обшук, накладення арешту на кореспонден- 
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цію, аудіо-, відеоконтроль місця тощо потребує наявності в процесуальної особи, крім 

фактичних, також і юридичних підстав у вигляді ухвали слідчого судді або ж має 

спеціально врегульований відповідними процесуальними нормами порядок. 

3. Заходи із забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, 

чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушенні, слідчий чи 

прокурор визначають у кожному конкретному випадку проведення слідчої 

(розшукової) дії залежно від її виду, характеру й обсягу обмеження або порушення прав 

та законних інтересів особи, наявних можливостей, зокрема, пов'язаних із часом та 

місцем проведення слідчої (розшукової) дії. Це може бути запрошення і надання права 

присутності під час проведення слідчої дії самої особи, її захисника, родича чи іншої 

особи, що представляє інтереси на законних підставах, перекладача. Проте 

повідомлення особою слідчого чи прокурора про її бажання, але неможливість за будь-

яких причин присутності таких осіб під час проведення слідчої (розшукової) дії не є 

підставами для відмови в її проведенні, надто у випадках, якщо перенесення часу прове-

дення дії створює загрозу реалізації мети та може призвести до втрати доказів, за 



винятком тих випадків, коли присутність чітко визначених учасників під час 

проведення слідчої (розшукової) дії є обов'язковою, а незалучення їх до участі в слідчій 

(розшуковій) дії робить незаконними отримані результати. Факт роз'яснення до початку 

проведення слідчої (розшукової) дії її учасникам передбачених процесуальним 

законодавством прав і обов'язків, а також попередження про встановлену законом 

відповідальність має бути зазначеним на початку протоколу, що підтверджується 

власноручними підписами кожного з учасників. 

4. У процесуальному розумінні нічним і таким, що не допускає проведення будь-яких 

слідчих (розшукових) дій, визнано час доби з 22 до 6 годин за місцевим часом. 

Вважається, що цей час, з огляду на фізіологію життєдіяльності людини, має бути 

відведеним для відпочинку і тому допускається проведення в нічний час лише окремих 

слідчих дій і тільки у невідкладних випадках, якщо затримка в їх проведенні загрожує 

втратою слідів кримінального правопорушення або ж це пов'язано із безпосереднім 

переслідуванням чи запобіганням втечі особи, яка обгрунтовано підозрюється в 

причетності до його вчинення. Окремого обгрунтування й спеціального відображення в 

протоколі факту проведення конкретної слідчої (розшукової) дії саме в період з 22 до 6 

годин не потрібно, проте цю обставину слід мати на увазі. 

5. Вимога щодо зобов'язання проведення слідчим, прокурором відповідної слідчої 

(розшукової) дії в повному обсязі й долучення складених процесуальних документів до 

матеріалів досудового розслідування та надання їх суду навіть у разі отримання під час 

її проведення доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні 

кримінального правопорушення, забезпечує об'єктивність, всебічність і повноту 

кримінального провадження, підкреслює ту обставину, що жоден з отриманих доказів 

не має для процесуальної особи, яка приймає рішення у провадженні, заздалегідь 

визначеної сили, а всі зібрані докази підлягають їх оцінці в сукупності. 
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6. Відповідно до вимог ст. 223 КПК підозрюваний, обвинувачений і їх законний 

представник та захисник як сторона захисту (ст.ст. 42, 44, 45, 46, 93 КПК), а також 

потерпілий (ст.ст. 56, 93 КПК) мають право заявити клопотання про проведення 

процесуальних дій і бути ініціатором проведення слідчої (роз-шукової) дії. Згідно із 

загальними положеннями кримінального процесуального судочинства такі ж права 

мають представник та законний представник потерпілого (ст.ст. 58, 59 КПК), які 

користуються процесуальними правами останнього, хоча ці учасники судочинства 

прямо в ст. 223 КПК не вказані. В разі прийняття рішення про здійснення слідчої 

(розшукової) дії за клопотанням зазначених осіб вона має проводитися за участі 

відповідної особи-ініціатора та (або) її захисника чи представника, проте організовує й 

проводить таку слідчу дію не ініціатор, а слідчий, прокурор, який здійснює кримінальне 

провадження. Клопотання ініціатора про проведення слідчої дії повинно бути 

оформленим окремою заявою на ім'я слідчого чи прокурора або занесеним до протоколу 

допиту, відповідно, підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого з викладенням 

обгрунтованих належним чином мотивів такого клопотання. Відмова ініціатора від 

участі в проведенні слідчої (розшукової) дії також потребує письмового викладення як 

причин та мотивів небажання брати участі у слідчій дії, так і мотивів заявленої відмови. 

Проте окремі слідчі (розшукові) дії мають певну специфіку, котра зумовлює можливість 

участі в їх проведенні лише обмеженого і викликаного особливостями змісту або ж 

тактичними міркуваннями учасників, наприклад, освідування, обшук, обстеження 

публічно недоступних місць, контроль за вчиненням злочину тощо, порядок проведення 



і коло учасників яких визначають виключно слідчий або прокурор. 

Особи, що ініціювали проведення слідчої (розшукової) дії і присутні під час її 

проведення, повинні дотримуватися відповідних процесуальних вимог, виконувати 

законні вказівки й розпорядження слідчого, прокурора, який проводить слідчу дію, і 

лише з його дозволу можуть ставити запитання, а в разі незгоди з рішеннями особи, яка 

проводить слідчу дію, висловлювати власні пропозиції, зауваження та заперечення 

щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової") дії, факт та зміст яких 

підлягає обов'язковому занесенню до протоколу, незалежно від задоволення чи відмови 

слідчого, прокурора або особи, яка проводить таку дію за його дорученням. 

7. Участь понятих у проведенні слідчої (розшукової) дії має як обов'язковий, так і 

альтернативний характер. Обов'язковою є участь понятих у кількості, що зумовлена 

потребою, але не менше двох осіб в разі проведення впізнання особи, трупа чи речі, 

огляду трупа, в тому числі пов'язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, 

освідування особи. Незаінтересованість понятих означає відсутність будь-якого їх 

відношення до роботи в правоохоронних чи судових органах, родинних або дружніх чи 

неприязних стосунків з будь-ким із учасників судочинства, зацікавленості в результатах 

кримінального провадження. 

Немає потреби обов'язкового залучення понятих у разі застосування слідчим, 

прокурором безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слід- 
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чої (розшукової) дії, однак у такому випадку на особу, яка проводить слідчу дію, 

покладається обов'язок забезпечення дійсно безперервної, повної і об'єктивної фіксації 

за допомогою технічних засобів усіх подій, які відбуваються під час проведення слідчої 

дії і пов'язаних з їх підготовкою, проведенням, отриманням і фіксацією результатів. У 

таких випадках кількість застосованих технічних пристроїв для відеографічної фіксації 

може бути більша, ніж одна відеокамера. В усіх інших випадках поняті запрошуються 

для участі в слідчій (розшуковій) дії на розсуд процесуальної особи, яка таку дію 

проводить і яка визнає доцільність запрошення понятих, ставить перед ними певні 

завдання та пояснює їм їхні права й обов'язки. 

Законодавець не висуває вимоги встановлення повних і вичерпних даних щодо 

справжньої особи понятих, їх віку, інших анкетних даних, точного місця проживання, 

стану здоров'я, психологічного статусу тощо. Здатність понятого виконувати покладені 

на нього обов'язки під час проведення слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор 

визначає в кожному конкретному випадку на власний розсуд. 

Проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, а також особистого 

обшуку особи мають ту особливість, що участь у них не менше двох понятих є 

обов'язковою, незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної 

слідчої (розшукової) дії, до того ж у випадку проведення обшуку, пов'язаного з 

роздяганням, перевдяганням або оголюванням особи, поняті, як і слідчий та прокурор, 

повинні бути однієї статі з особою, особистий обшук якої проводять. 

У разі потреби поняті можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки з 

питань щодо їх особистої участі, порядку проведення слідчої дії, правильності й 

повноти відображення в протоколі встановлених відомостей, окремих особливостей 

проведення дії й поведінки учасників, отримання доказів, застосування технічних 

засобів тощо. Предметом такого допиту понятого як свідка можуть бути лише 

обставини проведення слідчої дії і отримання доказів, а не обставини вчинення 

кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється провадження. 



8. Закінчення строків досудового розслідування позбавляє слідчого й прокурора підстав 

для проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій, а зібрані після закінчення таких 

строків докази визнаються недійсними як такі, що отримані в результаті проведення 

слідчих (розшукових) дій з грубим порушенням встановлених процесуальних правил і 

тому є недопустимими. В таких випадках слідчі дії можуть бути проведені лише за 

дорученням суду і лише в порядку, який встановлено ч. З ст. 333 КПК. 

Стаття 224. Допит 

1. Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому 

місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Кожний свідок 

допитується окремо, без присутності інших свідків. 
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2. Допит не може продовжуватися беї перерви понад дві години, а в цілому - понад 

вісім годин на день. 

3. Перед допитом встановлюється особа, роз'яснюються її права, а також порядок 

проведення допиту. У разі допиту свідка він попереджається про кримінальну 

відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих 

показань, а потерпілий - за давання завідо-мо неправдивих показань. За 

необхідності до участі в допиті залучається 

перекладач. 

4. У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, 

яка проводить допит, зобов'язана його зупинити одразу після отримання такої 

заяви. 

5. Під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або ві- 

деозапис. 

6. Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи 

і нотатки, якщо її показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими 

відомостями, які важко зберегти в пам'яті. 

7. За бажанням допитуваної особи вона має право викласти свої показання 

власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені 

додаткові запитання. 

8. Особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо 

надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, 

професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть 

стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами 

чи членами її сім'ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, 

які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно 

співпрацюють із органами досудового розслідування. 

9. Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше 

допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. На 

початку такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи одна одну і в 

яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки попереджаються про 

кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за давання 

завідомо неправдивих показань, а потерпілі - за давання завідомо неправдивих 

показань. 

Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті обставини 

кримінального провадження, для з'ясування яких проводиться допит, після чого 

слідчим, прокурором можуть бути поставлені запитання. Особи, які беруть участь 



у допиті, їх захисники чи представники мають право ставити одна одній 

запитання, що стосуються предмета допиту. 

Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, 

дозволяється лише після давання ними показань. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із за- 
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стосуванням насильства або погрозою його застосування, одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей в їхніх 

показаннях не може бути проведений за участю малолітнього або неповнолітнього 

свідка чи потерпілого разом з підозрюваним. 
1. З процесуальної точки зору допит - це слідча (розшукова) дія, що проводиться з 

метою збирання доказів шляхом отримання зафіксованих у словесній формі в протоколі 

й іншими передбаченими законом способами показань допитаної особи про відомі їй 

обставини кримінального правопорушення, або такі обставини, що мають чи можуть 

мати значення для кримінального провадження. З криміналістичної точки зору допит - 

це засіб збирання і перевірки не лише доказів, а й такої інформації, відомостей про 

факти й обставини, що мають орієнтуюче значення, і які слідчий чи інша уповноважена 

особа отримує від допитуваного шляхом проведення бесіди за допомогою вербальної та 

не-вербальної комунікації. Предмет допиту утворюють обставини, які входять до 

предмета доказування, а також інші обставини, які можуть надати допомогу у 

всебічному, повному, об'єктивному кримінальному провадженні та встановленні 

істини. Під час досудового розслідування допиту підлягають підозрюваний, свідок, 

потерпілий, експерт щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні. 

2. За загальним правилом допит проводять за місцем проведення досудового 

розслідування в службовому кабінеті слідчого, прокурора або в іншому службовому 

приміщенні правоохоронного органу за місцем кримінального провадження, де можуть 

бути створені належні умови для вільного спілкування з допитуваним. Проте допит 

можна проводити і в іншому місці за погодженням з особою, яку мають намір допитати, 

що сприяє встановленню психологічного контакту з допитуваним і отриманню від 

нього якісних показань. Слідчий, прокурор самостійно визначають місце допиту особи, 

виходячи з обставин кримінального провадження, ситуації, що склалася на момент 

розслідування, й тактичних міркувань. Законом не передбачено заборони щодо 

проведення допиту особи одночасно кількома слідчими, прокурорами чи слідчим і 

прокурором, а в проведенні допиту можуть також брати участь експерт (ст. 69 КПК), 

спеціаліст (ст. 71 КПК), захисник (ст. 46 КПК), представник потерпілого (ст. 58 КПК), 

які користуються при цьому наданими їм процесуальним законом правами. Для допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи встановлено окремий порядок, передбачений ч. 1 

ст. 226 КПК. 

3. У разі наявності кількох свідків події, яку розслідують, кожного з них допитують 

окремо, щоб виключити взаємний вплив на правдивість і об'єктивність повідомлюваних 

відомостей, а після закінчення допиту свідка слідчий чи прокурор повинен вжити 

заходів до того, щоб цей свідок, залишаючи місце проведення допиту, не спілкувався з 

іншими особами (потерпілими, свідками, підозрюваними), які викликані для допиту у 

цьому ж кримінальному провадженні. 
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4. У переважній більшості випадків допит - це складний психологічний процес 



спілкування слідчого, прокурора з іншими учасниками слідчої дії, що вимагає від 

кожного з її учасників уваги, напруження розумових здібностей, пригадування подій 

минулого, контролю за поведінкою співрозмовника і власною, і це викликає швидку 

втому. Тривалий допит напружує обстановку і не сприяє продуктивному процесу 

встановлення істини. Саме тому законодавцем обмежено час безперервного допиту 

особи, незалежно від її процесуального статусу, двома годинами, а загальний час допиту 

тієї самої особи протягом робочого дня - вісьмома годинами. Це правило поширюється 

і на випадки допиту однієї особи різними слідчими чи прокурорами і за різними 

кримінальними провадженнями чи різними епізодами одного провадження. 

5. Особу допитуваного встановлюють шляхом ознайомлення з її документами, що 

посвідчують особу, а за відсутності на час допиту таких документів анкетні дані вносять 

до протоколу зі слів самого допитуваного, після чого роз'яснюють права та знайомлять 

з підставами і порядком проведення допиту, вказавши особі її процесуальний статус. До 

початку допиту свідка попереджають про кримінальну відповідальність за відмову 

давати показання і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілого - за давання 

завідомо неправдивих показань, що стверджується їх власноручними підписами в 

протоколі до початку допиту. Якщо допитуваний не володіє або недостатньою мірою 

володіє мовою судочинства, і це істотно ускладнює процес спілкування, слідчий, 

прокурор зобов'язаний запросити для участі в слідчій дії перекладача, якому 

роз'яснюють мету такого запрошення та попереджають про відповідальність за завідомо 

неправильний переклад. Законом не встановлено заперечень проти одночасної участі в 

допиті кількох перекладачів, а також запрошення допитуваною особою конкретного 

перекладача. 

6. Відмова підозрюваного від давання показань зумовлює неможливість спілкування, а 

отже, неможливим є досягнення мети допиту. Відтак, у разі відмови допитуваного 

відповідати на запитання особа, яка проводить допит, зупиняє його проведення, про що 

зазначається в протоколі. За можливості бажано до зупинення допиту з'ясувати у 

допитуваного причину, мотиви відмови від давання показань, про що слід зазначити в 

протоколі. Допитуваний має право усно або в письмовій формі відмовитись від давання 

показань як з самого початку, так і у будь-який момент проведення слідчої дії. Про такі 

обставини, що унеможливлюють проведення допиту, допитуваний може власноручно 

вказати в протоколі допиту. 

7. Складання протоколу допиту є обов'язковою вимогою фіксації його ходу та 

результатів, а складений протокол як документ є джерелом доказів. На додаток до 

складання письмового протоколу для фіксації допиту може бути застосовано аудіо- або 

відеозапис чи обидва зазначені засоби технічної фіксації разом, про що зазначається в 

протоколі з вказівкою на те, які саме технічні засоби фіксації інформації і ким 

застосовані. Допускається застосування з цією ж метою фотозйомки, проте з огляду на 

сутність процесів, які відбуваються під 
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час допиту і пов'язані з отриманням усної інформації та оцінкою змісту невербального 

спілкування з допитуваним, застосування фотозйомки під час допиту слід вважати мало 

інформативним. На застосування технічних засобів для фіксації допиту згоди 

допитуваного не потрібно, але слід повідомити його про такі умови проведення слідчої 

дії. Отримані в результаті застосування технічних засобів фіксації носії інформації 

(фотознімки, магнітний аудіозапис, відеоплівка чи цифрові носії інформації) додаються 

в оригіналах до протоколу допиту як додатки і зберігаються з матеріалами 



кримінального провадження. 

8. За наявності потреби, зумовленої даванням відповідей на поставлені запитання, 

допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і 

нотатки, право на передачу яких слідчому чи прокурору після закінчення допиту 

залишається на розсуд допитуваного. 

9. Поставлені запитання і показання допитуваної особи до протоколу заносить слідчий, 

проте такі показання за бажанням допитуваної особи можуть бути викладені нею 

власноручно, що зазначається в протоколі. Додаткові запитання можуть бути 

поставлені лише після викладення допитуваною особою основних показань. 

Забороняється ставити запитання, які своїм змістом вказують або підказують відповідь 

на них. 

10. Під час допиту особа має право, не відмовляючись від допиту в цілому і давання 

показань по суті провадження, відмовитися від відповідей на окремі запитання з 

приводу тих обставин, щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, 

лікарська таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) 

або відповіді на які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, 

близькими родичами чи членами сім'ї кримінального правопорушення. Допитувана 

особа також має право не відповідати на запитання, які стосуються дій осіб, що 

виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють з 

органами до-судового розслідування. Останнє стосується показань не лише 

співробітників правоохоронних органів, а й будь-кого з інших осіб, що володіють 

такими відомостями. Відмова давати відповіді на такі запитання не може розцінюватися 

як відмова підозрюваного давати показання, і тому це не спричинює обов'язку особи, 

яка проводить допит, зупинити його одразу після отримання такої заяви. 

11.3 метою усунення істотних суперечностей у зібраних доказах та для з'ясування 

розбіжностей у показаннях кількох допитаних осіб, незалежно від їхнього 

процесуального статусу, якщо це має значення для кримінального провадження і не 

суперечить інтересам розслідування, слідчий, прокурор має право провести одночасний 

допит двох чи більше раніше вже допитаних осіб. Кількість осіб, що можуть бути 

викликані для одночасного допиту, слідчий, прокурор визначає в кожному конкретному 

випадку, виходячи зі змісту показань кожного з них та наявності й значення для 

встановлення істини окремих розбіжностей у показаннях. Предметом такого допиту є 

не встановлення загальних обставин досліджуваної події, а саме встановлення причин 

розбіжностей у показаннях різних осіб, що стосуються тих самих обставин. До початку 

допиту 
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викликані особи на пропозицію слідчого, прокурора повідомляють, чи знають вони 

одна одну і в яких стосунках між собою (родинних, дружніх, неприязних, не знайомі, 

знайомі наочно тощо) перебувають, та кожній з них особою, котра проводить допит, 

роз'яснюються права й обов'язки відповідно до набутого процесуального статусу, про 

що зазначається в протоколі на його початку. 

Черговість давання кожним з допитуваних показань про ті обставини кримінального 

провадження, для з'ясування яких проводиться одночасний допит, встановлює особа, 

яка його проводить. З дозволу слідчого, прокурора особи, які беруть участь у 

одночасному допиті, їх захисники чи представники мають право ставити одна одній 

запитання, що стосуються предмета допиту. Слідчий, прокурор може відвести будь-яке 

поставлене запитання повністю або частково. Завданням особи, яка проводить допит, є 



здійснення контролю за тим, щоб запитання, які учасники одночасного допиту ставлять 

один одному, не виводили предмет допиту за межі потреби з'ясування тих обставин, для 

встановлення яких його призначено. 

Під час одночасного допиту за рішенням особи, яка його проводить, можуть бути 

оголошені показання, надані учасниками допиту на попередніх допитах, але їх 

оприлюднення перед іншими учасниками дозволяється лише після давання ними 

показань на одночасному допиті. Оголошення показань, які зафіксовані під час 

попередніх допитів, недопустиме, якщо будь-хто відмовляється давати показання на 

одночасному допиті. У такому випадку правильно буде відкласти проведення цієї 

слідчої дії за участі конкретної особи або взагалі відмовитись від її проведення. 

Як і під час інших допитів, під час одночасного допиту двох чи більше осіб може 

застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис, про що повідомляється 

учасникам слідчої дії і про що зазначається в протоколі. В багатьох випадках 

застосування технічних засобів, окрім створення умов для забезпечення повноти й 

об'єктивності фіксації ходу й результатів слідчої дії, має важливу тактичну складову, 

надто у випадках, якщо особи неодноразово змінюють свої показання і мають намір 

відмовитися або змінювати їх у наступному. 

12. Психологічний стан малолітніх і неповнолітніх осіб надзвичайно уразливий, їм 

притаманна навіюваність та не завжди критичне ставлення до власних вчинків і вчинків 

інших людей, і тому у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої 

свободи й недоторканості особи, а також злочинів, вчинених із застосуванням 

насильства чи погрозою його застосування, одночасний допит за їх участі як свідків чи 

потерпших разом з підозрюваним проводити не можна, навіть якщо має місце наявність 

істотних розбіжностей у показаннях таких осіб. 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні 

1. У виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка 

чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через 
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існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, 

наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути 

на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження Mat 

право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка 

чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб. У ньому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотримання 

правил проведення допиту під час судового розгляду. 

Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час 

проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням 

протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому 

засіданні. 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за 

відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не 

повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні. 

2. Для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

може бути проведено виїзне судове засідання. 



3. При ухваленні судового рішення за результатами судового розгляду 

кримінального провадження суд може не враховувати докази, отримані в порядку, 

передбаченому цією статтею, лише навівши мотиви такого рішення. 

4. Суд під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, який 

допитувався відповідно до правил цієї статті, зокрема у випадках, якщо такий 

допит проведений за відсутності сторони захисту або якщо є необхідність 

уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які не були з'ясовані 

в результаті допиту під час досудового розслідування. 

5. З метою перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та з'ясування 

розбіжностей з показаннями, наданими в порядку, передбаченому цією статтею, 

вони можуть бути оголошені при його допиті під час судового розгляду. 
1. Будь-хто зі сторони кримінального провадження як з боку обвинувачення, так і з боку 

захисту (п. 19 ч. 1 ст. З КПК) має право звернутися під час досудового розслідування до 

слідчого судді із клопотанням провести допит свідка чи потерпілого в судовому 

засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних свідків або 

потерпілих, зокрема, й у випадках, коли такі особи є малолітніми або неповнолітніми. 

Таке клопотання повинно подаватися до суду за місцем проведення досудового 

розслідування і мати в своєму обгрунтуванні викладення конкретних й реальних 

причин, які вказують на необхідність отримання від певної особи чи осіб показань і 

водночас існування на час 
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подання й розгляду клопотання чи в майбутньому до часу розгляду матеріалів 

кримінального провадження судом небезпеки для життя і здоров'я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, розвиток і наслідки якої створюють небезпеку для 

життя чи можуть викликати тяжкі наслідки для здоров'я особи, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити в майбутньому їх допит у суді або вплинути на 

повноту чи достовірність показань. До таких інших обставин може бути віднесено 

найближчий переїзд особи на постійне проживання до віддалених країн, повернення чи 

тимчасовий приїзд з яких до України, а так само проведення слідчих дій в яких на запит 

правоохоронних органів України в порядку надання міжнародної правової допомоги 

значно ускладнені, існування загрози впливу на свідка чи потерпілого з боку 

зацікавлених осіб з метою схилення до відмови від показань або зміни показань на 

користь однієї із сторін кримінального провадження тощо. В разі задоволення слідчим 

суддею заявленого клопотання допит свідка чи потерпілого здійснюється в судовому 

засіданні за місцем розташування суду, до якого надійшло і яким задоволено 

клопотання, або за місцем перебування хворої особи, що підлягає допиту, в присутності 

обох сторін кримінального провадження з дотриманням правил, встановлених ст.ст. 

352, 353, 354 КПК. Обидві сторони кримінального провадження повинні бути завчасно 

повідомлені про місце й час проведення допиту свідка чи потерпілого в судовому 

засіданні. Неприбуття для участі в допиті належним чином повідомленої протилежної 

сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в суді, а складений за результатами 

допиту в суді протокол долучається до матеріалів досудового розслідування як 

документ, що має значення джерела доказів. 

2. Не може бути заявленим під час досудового розслідування клопотання за тих само 

підстав про допит у судовому засіданні підозрюваного або про одночасний допит 

підозрюваного зі свідком чи потерпілим. 

3. За відсутності в кримінальному провадженні підозрюваного на момент задоволення 



клопотання допиту свідка чи потерпілого в суді проводиться без участі захисника, 

якого, природно, за відсутності підозрюваного не повинно бути в провадженні. Якщо ж 

до моменту проведення допиту в судовому засіданні під час досудового розслідування 

повідомляється будь-кому про підозру або особу затримують за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, за яким проводиться кримінальне провадження, 

слідчий суддя зобов'язаний відкласти проведення допиту на час, що потрібний для 

належного повідомлення сторони захисту про проведення допиту свідка чи 

підозрюваного в судовому засіданні і провести такий допит за участі сторони захисту. 

4. Виїзне судове засідання для допиту тяжко хворого свідка чи потерпілого під час 

досудового розслідування проводиться лише у випадках, якщо хвороба дійсно загрожує 

життю чи може призвести до інших тяжких наслідків у разі переміщення особи зі 

стаціонару лікарняного закладу для допиту до приміщення суду. Тяжкість 

хворобливого стану та ймовірність настання небезпечних для особи наслідків 

транспортування з лікарняної установи до іншого місця повинна бути підтверджена 

відповідною медичною документацією з висновка- 
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ми лікарів, а для проведення допиту створюють належні умови в приміщенні 

лікарняного стаціонару за місцем перебування хворого свідка чи потерпілого. Допит 

такої хворої особи судом у домашніх чи інших умовах за межами лікарняного закладу 

слід вважати процесуально проблематичним. 

5. Докази, які отримані під час досудового розслідування в порядку проведення допиту 

свідка чи потерпілого судом, вважаються такими, що отримані в судовому засіданні (ч. 

4 ст. 95 КПК), і для їх неврахування при ухваленні відповідного судового рішення за 

результатами судового розгляду суд повинен навести конкретні й беззаперечні мотиви 

такого рішення. 

6. Під час судового розгляду предметом допиту свідка або потерпілого, яких 

допитували за правилами цієї статті в судовому засіданні під час досудового 

розслідування, може бути уточнення раніше наданих показань чи отримання нових 

показань щодо обставин, які не були з'ясовані під час досудового розслідування і 

встановлення яких судом має значення для кримінального провадження. 

7. Свідок чи потерпілий, які були допитані в судовому засіданні під час досудового 

розслідування, є тими особами, яким відомі обставини, що можуть мати значення для 

судового провадження, і тому такі особи можуть бути допитані в судовому засіданні під 

час розгляду відповідного кримінального провадження. В разі встановлення судом 

істотних розбіжностей у показаннях тієї самої особи щодо сутності встановлення 

фактичних обставин вчинення діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність, правильність кожного з наданих показань підлягає перевірці судом. 

За таких обставин після допиту свідка чи потерпілого під час судового розгляду 

показання, надані в порядку, передбаченому цією статтею, можуть бути оголошені з 

метою перевірки правдивості показань та з'ясування причин розбіжностей між тими по-

казаннями, що були надані суду під час досудового розслідування та надаються під час 

судового розгляду. Оцінку таким показанням суд надає з урахуванням усіх 

встановлених у судовому засіданні доказів. 

Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи 

1. Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності 

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності - лікаря. 

2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без 



перерви понад одну годину, а загалом - понад дві години на день. 

3. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз'яснюється обов'язок про 

необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну 

відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві 

показання. 

4. До початку допиту особам, зазначеним у частині першій цієї статті, 

роз'яснюється їхній обов'язок бути присутніми при допиті, а також право 

заперечувати проти запитань та ставити запитання. 
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1. У кримінальному провадженні окремі вікові характеристики особи його учасника 

мають певне значення, що знаходить своє відображення у процесуальних нормах. Це, 

зокрема, визначає особливості підготовки й проведення допиту малолітньої особи - 

дитини до досягнення нею чотирнадцяти років і неповнолітньої особи, якою може бути 

малолітня особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (п.п. 11, 

12 ч. 1 ст. З КПК). Нижню вікову межу учасників судочинства законодавець не 

встановлює і тому всі діти віком до чотирнадцяти років можуть бути віднесені до 

категорії «малолітніх осіб», а можливість їхнього допиту визначається конкретною 

ситуацією, зокрема, й колом та характером обставин, відомих малолітній особі і які 

належить з'ясувати під час такого допиту. Вік особи встановлюється в загальному 

порядку за відповідними документами, а в разі їх відсутності - іншим шляхом, зокрема, 

шляхом призначення судово-медичної або комплексної судової медичної та 

психологічної експертизи. 

2. Під час допиту малолітньої або неповнолітньої особи застосовуються загальні 

правила, встановлені ст. 224 КПК, і одночасно правила, що встановлені вимогами ст. 

226 КПК, які й розкривають окремі особливості слідчої дії. Обов'язковою в таких 

випадках є присутність під час допиту малолітніх чи неповнолітніх свідків, 

підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, їхніх законних представників (ст.ст. 44, 59 

КПК), якими можуть бути батьки, усинов-лювачі, опікуни чи піклувальники, інші 

близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки й піклування, установ 

і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває малолітній або неповнолітній, 

педагога або психолога, а під час допиту малолітніх чи неповнолітніх підозрюваних та 

обвинувачених також захисника (п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК). Присутність під час допиту таких 

осіб лікаря визначається в кожному конкретному випадку особою, яка проводить допит, 

з урахуванням того, що запрошений для присутності під час допиту лікар повинен бути 

спеціалістом у галузі дитячої психології або педіатрії, а не з будь-якої іншої медичної 

галузі знань. Запрошення зазначених осіб для проведення допиту малолітньої або 

неповнолітньої особи не обмежується лише їх присутністю під час проведення слідчої 

дії, а й передбачає виконання ними певних обов'язків та надає таким особам певні права, 

як, наприклад, право з дозволу слідчого чи прокурора ставити допитуваним особам 

запитання або висловлювати заперечення проти окремих зі заданих малолітньому або 

неповнолітньому запитань. 

Законний представник повинен бути присутнім під час допиту поряд з педагогом або 

психологом. Залежно від характеру взаємин малолітнього чи неповнолітнього із 

законним представником і обставин кримінального провадження слідчий, прокурор має 

право на власний розсуд або за погодженням із допитуваною особою визначати, хто 

саме із законних представників буде присутнім під час допиту. З цією метою слідчий, 

прокурор виносить постанову про залучення законного представника малолітнього або 



неповнолітнього підозрюваного, потерпілого для участі в кримінальному провадженні, 

а стосовно свідка -для участі у допиті, копія якої вручається законному представнику. 
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Залежно від особи допитуваного як педагоги можуть бути викликані для присутності 

під час проведення допиту вчителі шкіл, викладачі педагогічних навчальних закладів 

чи педагогічних факультетів, співробітники місцевих відділів освіти, які мають 

педагогічну освіту й досвід роботи з дітьми, вихователі дитячих дошкільних закладів 

тощо. їхня присутність або присутність під час допиту психолога є обов'язковою, 

оскільки для правильного й результативного проведення допиту потрібні спеціальні 

знання в галузі педагогіки, дитячої та юнацької психології, що може не лише сприяти 

встановленню психологічного контакту з допитуваним, наданню правильної оцінки 

його поведінці під час допиту й відповідям на поставлені запитання, а й охороняє 

психічне здоров'я малолітнього чи підлітка від можливого травматичного впливу 

незвичної для них ситуації. 

3. Тривалість проведення допиту будь-якої особи має процесуальне обмеження в часі. 

Для малолітньої або неповнолітньої особи незвична обстановка допиту, характер і зміст 

запитань, які ставлять перед ними і потреба формулювання відповідей, які не можуть 

спиратися на достатній життєвий досвід такої особи, становить значні труднощі і 

викликає швидку психологічну втому, надто у випадках, якщо предмет допиту може 

негативно вплинути на психіку, торкається особистих інтересів та прав допитуваної 

особи. З цієї причини визначено як обов'язкові умови про те, що допит малолітньої або 

неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви понад одну годину, а 

загалом понад дві години на день. Якщо є потреба допитати малолітню або 

неповнолітню особу в межах кількох кримінальних проваджень, то і в таких випадках 

загальний час проведених допитів не повинен перевищувати двох годин на один день, 

а кожен окремий допит не може тривати без перерви понад одну годину. Час перерви, 

що потрібен для відновлення сил допитуваного і встановлення його психологічної 

рівноваги, не визначено, але слід вважати, що перерва у допиті повинна становити не 

менше двох годин як щодо допиту малолітньої, так і неповнолітньої особи, а на час 

перерви для такої особи повинні бути створені належні умови для відпочинку, що 

виключає можливість проведення з нею в цей час будь-яких інших слідчих 

(розшукових) дій або інших заходів, які заважають нормальному відпочинку. Час 

початку допиту, початку перерви та продовження допиту і час його закінчення 

обов'язково зазначається в протоколі, а продовжений допит не вважається додатковим 

чи повторним і не потребує повторного встановлення особи, роз'яснення її прав і прав 

інших присутніх при допиті осіб та порядку проведення допиту. 

4. Оскільки свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, не може нести кримінальну 

відповідальність за відмову давати показання та за завідомо неправдиві показання, а 

потерпілий, що не досяг такого ж віку, - за давання завідомо неправдивих показань, то 

перед початком допиту таким особам замість попередження про таку відповідальність 

у доброзичливій формі роз'яснюється про громадянський обов'язок давати правдиві 

показання, крім того, їм слід роз'яснити значення повідомлення відомостей, які 

стосуються кримінального 
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провадження, та необхідність розповісти все відоме у цьому провадженні. Допомогу в 

цьому можуть надати присутні під час допиту законний представник, педагог або 

психолог. 



5. Права й обов'язки присутнім при допиті особам роз'яснюються до початку допиту, 

що зазначається і підтверджується підписами присутніх осіб на початку протоколу 

допиту до викладення сутності поставлених запитань та отриманих від малолітньої або 

неповнолітньої особи відповідей. До протоколу заносяться також заперечення 

присутніх осіб проти поставлених запитань та поставлені ними допитуваним особам 

запитання і відповіді на них або вказується про ненадання дозволу на постановку таких 

запитань особою, яка проводить допит. 

6. Правила, викладені в цій статті, застосовуються і до порядку проведення одночасного 

допиту кількох осіб, якщо одним із допитуваних або кілька з них є малолітні чи 

неповнолітні. 

Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у 

слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи 

1. При проведенні слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 

неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога або 

психолога, а за необхідності - лікаря. 

2. До початку слідчої (розшукової) дії законному представнику, педагогу, 

психологу або лікарю роз'яснюється їхнє право за дозволом ставити уточнюючі 

запитання малолітній або неповнолітній особі. 

3. У виняткових випадках, коли участь законного представника може завдати 

шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого, слідчий, 

прокурор за клопотанням малолітнього або неповнолітнього чи з власної 

ініціативи мас право обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у кримінальному 

провадженні та залучити замість нього іншого законного представника. 
1. У разі проведення слідчих (розшукових) дій за участі малолітньої або неповнолітньої 

особи участь у їх проведенні законного представника, педагога або психолога є 

обов'язковою. Право на залучення законного представника малолітнього або 

неповнолітнього підозрюваного й обвинуваченого передбачене ч. 1 ст. 44 КПК, а 

малолітнього або неповнолітнього потерпілого - ч. 1 ст. 59 КПК. Окремої процесуальної 

норми, що встановлює право неповнолітнього свідка на залучення законного 

представника, не передбачено і тому такою нормою слід вважати ч. 1 ст. 227 КПК, а 

питання його участі у кримінальному провадженні регулювати згідно з положеннями 

ст. 44 КПК. З цією метою слідчий, прокурор виносить постанову про залучення 

законного представника малолітнього чи неповнолітнього підозрюваного, потерпілого 

для участі в про- 

496 

веденні слідчих дій під час конкретного кримінального провадження, а стосовно свідка 

- під час проведення конкретної слідчої дії в межах цього кримінального провадження, 

копію якої вручає законному представнику. 

2. Окрім того, п. 1 ч. 2 ст. 52 КПК встановлено, що обов'язковою у кримінальному 

провадженні щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

кримінального правопорушення у віці до 18 років, є участь захисника навіть якщо на 

час проведення з ними слідчих дій таким особам виповнилося 18 років. Обов'язок 

забезпечити їх участь у проведенні слідчих дій покладається на процесуальну особу, яка 

такі дії проводить. Це забезпечується шляхом офіційного виклику законного 

представника, педагога або психолога, а у передбачених законом випадках - і захисника 

на визначений час до місця проведення слідчих дій особою, яка такі дії проводить. В 



разі неявки запрошених осіб для участі в проведенні слідчої дії її слід перенести на 

інший час і вжити заходів для з'ясування причин неявки запрошених. Якщо такі 

причини є істотними та унеможливлюють участь конкретного законного представника 

малолітньої або неповнолітньої особи, педагога або психолога, а у визначених законом 

випадках - також адвоката в проведенні слідчої дії, то треба на наступний раз 

забезпечити участь у слідчій дії інших осіб, які можуть виконувати обов'язки законного 

представника, педагога або психолога, захисника, оскільки їхня відсутність грубо 

порушує процесуальні норми, що нівелює результати слідчої дії і не дає підстав 

посилатися на встановлені під час проведення такої слідчої дії фактичні дані як на 

докази. 

3. На розсуд слідчого чи прокурора ставиться вирішення питання щодо необхідності 

запрошення для участі в проведенні слідчої дії за участі малолітньої або неповнолітньої 

особи лікаря, а також вирішення питання, кого саме: педагога або психолога чи обох 

треба запросити для участі в конкретній дії. Фах лікаря як спеціаліста визначається 

виходячи не з наявності в учасників слідчої дії певних захворювань і прогнозованої 

потреби надання медичної допомоги, а з урахуванням тих обставин, що учасник чи один 

з учасників слідчої (розшукової) дії є малолітньою або неповнолітньою особою, і саме 

факт недо-сягнення особою повноліття зумовлює потребу присутності додаткового 

учасника слідчої (розшукової) дії, який має відповідну медичну підготовку. 

4. Зазначеним у цій статті учасникам слідчої дії надається право ставити запитання 

допитуваним малолітнім чи неповнолітнім особам, що роз'яснюється до початку 

проведення слідчої дії і про що зазначається на початку протоколу. Слід мати на увазі, 

що такі запитання законний представник, педагог або психолог, а також лікар можуть 

задавати лише з дозволу особи, яка проводить слідчу дію, адресувати їх малолітньому 

або неповнолітньому, а за змістом такі запитання повинні мати уточнювальний 

характер і не містити підказок чи вказівок малолітній або неповнолітній особі щодо її 

відповідей, дій чи поведінки під час проведення слідчої дії. Водночас, слідчий, 

прокурор має право відвести поставлені запитання, якщо вони не стосуються сутності 

слідчої дії, суперечать досягненню поставленої мети або можуть вплинути на 

об'єктивність і повноту встановлюваних обставин. 
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5. Відповідно до положень ст. 227 КПК можливість обмеження участі у виконанні 

окремих слідчих дій або усунення від участі в кримінальному провадженні взагалі 

надається лише стосовно законного представника малолітнього або неповнолітнього 

свідка та потерпілого. Таке право надано слідчому, прокурору, які здійснюють 

кримінальне провадження, і реалізується ними за власною ініціативою або за 

клопотанням малолітнього чи неповнолітнього, незалежно від того, ким було прийняте 

рішення про залучення конкретного законного представника до участі в слідчій дії. З 

цією метою слідчий, прокурор виносить постанову, в якій вказує, чому саме і як участь 

конкретного законного представника може завдати шкоди інтересам малолітньої або 

неповнолітньої особи, в якому обсязі і для проведення яких слідчих (розшукових) дій 

обмежується участь законного представника або з якого часу його слід вважати 

усунутим від участі в кримінальному провадженні. З огляду на обов'язковість участі 

законного представника у слідчих (розшукових) діях за участі малолітньої або 

неповнолітньої особи цією ж постановою має бути призначено іншого законного 

представника для участі в проведенні окремої дії, якщо участь законного представника 

обмежується, або для участі в подальшому кримінальному провадженні під час 



проведення слідчих дій, якщо законного представника усунено взагалі. З прийнятим 

рішенням повинен бути ознайомлений малолітній або неповнолітній свідок чи 

потерпілий, а копія відповідної постанови слідчого, прокурора направляється як раніше 

залученому, так і новому законному представнику. 

В разі, якщо дії законного представника суперечать інтересам малолітнього або 

неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, за рішенням слідчого, прокурора 

такий законний представник замінюється іншим в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 44 

КПК. З цією метою слідчий, прокурор виносить відповідну постанову, з якою знайомить 

усіх заінтересованих осіб. 

6. Обмеження або усунення педагога, психолога чи лікаря від участі у слідчих 

(розшукових) діях за участі малолітньої або неповнолітньої особи не передбачено. Такі 

особи викликаються як фахівці в певній галузі знань і для участі лише в проведенні 

окремих слідчих (розшукових) дій, а у випадку завдання чи спроби з їхнього боку 

завдання шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього учасника слідчої 

(розшукової) дії слідчий, прокурор зобов'язаний негайно припинити проведення слідчої 

(розшукової) дії та вжити відповідних заходів впливу на таких осіб. 

Стаття 228. Пред'явлення особи для впізнання 

1. Перед тим, як пред'явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо 

з'ясовує, 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 що складає протокол. Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, 

за якими впізнає особу, проте може впізнавати її за сукупністю ознак, у протоколі 

зазначається, за сукупністю 
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яких саме ознак вона може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати 

особі, яка впізнає, особу, яка повинна бути пред'явлена для впізнання, та надавати 

інші відомості про прикмети цієї особи. 

2. Особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, разом з 

іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають різких 

відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред'явити особу для 

впізнання, їй пропонується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце 

серед інших осіб, які пред'являються. 

3. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, і 

пояснити, за якими ознаками вона її впізнала. 

4. З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в 

умовах, коли особа, яку пред'являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка 

впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспос-тереженням. Про умови проведення 

такого впізнання та його результати зазначається в протоколі. Про результати 

впізнання повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання. 

5. При пред'явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з цим Кодексом 

вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не 

вносяться і зберігаються окремо. 

6. За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками, матеріалами 

відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і другій цієї 

статті. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису 

виключає можливість у подальшому пред'явленні особи для впізнання. 

7. Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, 



разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Фотознімки, 

що пред'являються, не повинні мати різких відмінностей між собою за формою та 

іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення. Особи 

на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких 

відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, можуть бути 

пред'явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох осіб, які повинні 

бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі 

з особою, яка підлягає впізнанню. 

8. При пред'явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для 

фіксування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та інші 

спеціалісти. 

9. За правилами цієї статті може здійснюватися пред'явлення особи для впізнання 

за голосом або ходою, при цьому впізнання за голосом повинно здійснюватися поза 

візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, які пред'явлені для 

впізнання. 
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1. Пред'явлення особи для впізнання - це самостійна слідча (розшуко-ва) дія, яку 

проводять з метою встановлення тотожності, подібності або відмінності наданої для 

спостереження і сприйняття особи з тими, яких свідок, потерпілий, підозрюваний або 

обвинувачений сприймав як очевидець за певних обставин розслідуваної події. Сутність 

цієї дії полягає в тому, що під час її проведення шляхом виділення та порівняння 

найбільш характерних ознак та особливостей ідеального образу, який зберігається в 

пам'яті особи, яка впізнає, та об'єкта в натуральному вигляді або його зображення на 

фотознімку чи у відеозапису відбувається встановлення тотожності, подібності або 

відмінності такого ідеального образу із пред'явленою для впізнання особою. Загальна 

мета пред'явлення для впізнання полягає в отриманні доказів, які являють собою 

висновок одного з учасників процесу про результати проведеної ним ідентифікації - 

тотожність, схожість або відмінність осіб чи об'єктів, представлених для ознайомлення, 

з ознаками особи, що збереглися в його пам'яті. 

2. Пред'явлення особи для впізнання проводиться за наявності юридичних та фактичних 

підстав, зокрема, за наявності: суб'єкта впізнання; протоколу його допиту, в якому 

зафіксовано показання про прикмети й особливості об'єкта впізнання та про обставини, 

за яких він його сприймав; об'єкта, який підлягає впізнанню і яким є жива особа або її 

фотографічне чи відеографіч-не зображення; кількох схожих об'єктів, які 

пред'являються разом з об'єктом впізнання. Під фактичними підставами слід розуміти 

наявність у слідчого, прокурора даних процесуального та непроцесуального характеру, 

які дозволяють дійти висновку про необхідність (доцільність) та можливість 

проведення цієї слідчої дії. 

3. Проведення попереднього допиту особи, яка впізнає, і відображення в протоколі 

результатів опитування щодо зовнішнього вигляду, прикмет та обставин, за яких 

відбувалося спостереження особи, котру пред'являтимуть для впізнання, а також 

з'ясування питання, чи може особа її впізнати і за якими саме ознаками чи за сукупністю 

яких ознак, є обов'язковою умовою пред'явлення для впізнання. Проте навіть у тих 

випадках, якщо особа не може докладно описати ознаки об'єкта, що підлягає впізнанню, 

однак впевнено стверджує, що зможе його упізнати, то недоцільно відмовлятися від 



проведення такої слідчої дії. В цій ситуації оцінка як негативних, так і позитивних 

результатів такого впізнання потребує виважених підходів. 

Заборону попереднього показу особі, яка впізнає, особи, яка повинна бути пред'явлена 

для впізнання, слід розуміти як вимогу того, що ні слідчий, ні прокурор, ні оперативні 

співробітники чи будь-хто інший не мають права показувати до проведення цієї слідчої 

дії особі, яка впізнає, того, кого будуть впізнавати, його фотографічних, відеографічних 

зображень або вказувати на окремі прикмети, які можуть розкрити його особистість і 

вплинути на процес узнавання, або стати підказкою, кого саме треба впізнати. 

Встановлення слідчим, прокурором чи судом таких фактів ураховується при оцінці 

ними результатів проведеного впізнання. 
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4. Встановлений ч. 2 ст. 228 КПК порядок пред'явлення особи для впізнання передбачає, 

що така особа пред'являється серед інших осіб тієї ж статі в кількості на менше трьох і 

які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Такі вимоги до об'єктів 

впізнання носять загальний характер. Це означає, що стать, вік, зовнішність та вимоги 

до одягу осіб, яких пред'являють для впізнання, і статистів, кількість яких може бути 

більше трьох, визначаються в кожному конкретному випадку на власний розсуд 

особою, яка проводить слідчу дію. Так, не передбачено потреби підтверджувати 

особистими документами анкетні дані, зокрема, стать, вік, місце проживання статистів, 

дані про яких заносяться до протоколу з їхніх слів; зовнішній вигляд кожної з осіб, 

пред'явлених разом для впізнання, їхній одяг не повинні мати різких відмінностей і 

водночас повинні мати відмітні ознаки, що дають можливість відрізнити їх. Проте 

окремі дрібні деталі в зовнішності чи одязі людини можуть звести нанівець доказове 

значення результатів цієї слідчої дії. Наприклад, конкретну особу можуть «впізнати» не 

за прикметами зовнішності, а за запахом, який виходить від неї і вказує на тривале 

перебування в специфічному запаховому середовищі в місцях тимчасового тримання 

під вартою або за відсутністю паска та шнурків на черевиках, які зазвичай відбирають 

у затриманих і ув'язнених осіб, на жінок-статистів може вказати наявність коштовних 

прикрас, макіяжу або щойно зроблених зачісок за одночасної відсутності таких, на 

перший погляд, не значних деталей зовнішності й супутніх ознак у особи, яку 

впізнають. 

Пред'явлення для впізнання здійснюється обов'язково в присутності не менше двох 

понятих або ж із забезпеченням слідчим, прокурором застосування безперервного 

відеозапису ходу підготовки, проведення й отримання результатів цієї слідчої дії (ч. 7 

ст. 223 КПК). 

Особи, яких пред'являють разом для впізнання, можуть стояти або сидіти, а під час 

впізнання на прохання особи, яка впізнає, їм або кому-небудь з них може бути 

запропоновано встати, повернутися, пройти кілька кроків. Проте особі, яку 

пред'являють для впізнання, до початку слідчої дії і за відсутності того, хто впізнає, але 

в присутності понятих, якщо вони беруть участь у слідчій дії, повинно бути надано 

можливість зайняти місце серед інших осіб за власним бажанням, що обов'язково 

зазначається в протоколі. Також не зайвим буде запитати в особи, яку пред'являють для 

впізнання, чи не заперечує вона проти пред'явлення разом з присутніми статистами або 

ж вважає за потребу замінити кого-небудь з них. Якщо мотиви заяви щодо потреби 

заміни статиста будуть вартими на увагу, доцільно задовольнити таку вимогу. 

Особа, яка впізнає, повинна уважно оглянути пред'явлених осіб і вказати, кого з них 

конкретно впізнала, за якими ознаками чи за сукупністю яких ознак, коли і за яких 



обставин бачила раніше цю особу і яке відношення вона має до обставин, що 

встановлюються цим кримінальним провадженням, або повідомити, що нікого з 

пред'явлених осіб не впізнала. Упізнана особа повинна назвати своє справжнє прізвище 

й ім'я, а в разі відмови назвати себе - такі дані про впізнану особу повідомляє присутнім 

слідчий, прокурор, який проводить 
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слідчу дію. Заява особи, яку впізнали, щодо підтвердження або спростування 

результатів впізнання до протоколу не заноситься. Ці питання можуть бути з'ясовані під 

час проведення допиту. Також не встановлено тієї вимоги, щоб назвали себе статисти, 

які залучалися до проведення впізнання і щоб їхні дані були занесені до протоколу. 

Проте у випадку, якщо особа, яка впізнає, серед пред'явлених осіб упізнає в статисті 

особу як таку, що бачила раніше і яка Mat відношення до цього провадження, факт 

такого впізнання треба відобразити в протоколі, а перевірка причетності упізнаної 

особи до подій, які розслідуються, здійснюється на загальних підставах проведення 

кримінального провадження. 

5. Частина четверта коментованої статті встановлює можливість проведення впізнання 

особи поза візуальним та аудіоспостереженням того, кого впізнають. Проведення 

такого впізнання можливе лише у виняткових випадках, що зумовлені наявністю 

загрози для особи, яка впізнає, з боку того, кого мають впізнавати, чи його оточення. 

Ніякі інші обставини, окрім наявної загрози безпеці особи, не можна розглядати як 

приводи для проведення впізнання особи поза її візуальним та аудіоспостереженням. 

Відомості про такі загрози можуть бути встановлені як процесуальним, так і 

оперативно-розшуковим шляхом, однак підтвердження безспірності факту існування 

загроз матеріалами кримінального провадження законодавець не вимагає. Проведення 

такого впізнання треба організувати так, щоб не міг бачити й чути особу, яка впізнає, 

не лише той, кого впізнають, а й його захисник, законний представник, а в разі прове-

дення впізнання із залученням понятих кількість їх повинна бути достатньою для 

присутності з боку того, хто впізнає, і з боку того, кого впізнають. Захисник і законний 

представник особи, яку впізнають, мають право перебувати в тій частині приміщення, 

де перебувають їхні підзахисний чи особа, інтереси якої вони представляють. До 

початку впізнання слідчий, прокурор роз'яснює суть дії окремо особі, яку впізнають, її 

захиснику, іншим учасникам впізнання, які знаходяться в приміщенні разом із 

зазначеними особами, про що вказується в протоколі цієї слідчої дії. 

Після цього так само, але в іншому приміщенні слідчий, прокурор роз'яснює суть 

слідчої (розшукової) дії особі, яка впізнає, та іншим особам, які беруть участь в слідчій 

дії і знаходяться в приміщенні разом з цією особою. Оскільки під час проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії слідчий, прокурор не може перебувати одночасно в двох 

приміщеннях, місце свого перебування він обирає в кожний момент проведення слідчої 

дії на власний розсуд, а для забезпечення контролю за її проведенням варто залучити 

двох помічників слідчого, прокурора з числа учасників слідчої групи або співробітників 

оперативного підрозділу. Порядок фотографічної та відеографічної фіксації ходу 

слідчої дії обирає слідчий, прокурор, проте отримані матеріали фотозйомки й відеозапи-

су учасникам слідчої дії після її закінчення не демонструються з тим, щоб не можна 

було встановити особу, яка впізнавала, до часу, коли загроза її безпеці відпаде. Про 

результати впізнання обов'язково повідомляються особа, яка пред'являлася для 

впізнання, та інші учасники слідчої дії. 
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6. За своєю суттю впізнання поза візуальним та аудіоспостереженням особи, яку 

впізнають, є фактично одним із заходів гарантування безпеки учасників кримінального 

судочинства. У зв'язку з цим додатковою юридичною підставою такої слідчої дії є 

прийняття слідчим, прокурором рішення про обмеження відомостей про особу, яка 

береться під захист, а відомості про таку особу до протоколу впізнання не вносяться і 

зберігаються окремо до передачі їх суду разом із матеріалами кримінального 

провадження або до скасування заходів гарантування безпеки. 

7. Вимоги ч. 1 та 2 коментованої статті поширюються і на випадки проведення впізнання 

особи за її фотографічним та відеографічним зображенням. Це стосується обов'язкового 

попереднього опитування особи, що впізнає, з метою з'ясування можливості проведення 

впізнання і складання відповідного протоколу допиту, правильного й в достатній 

кількості та належної якості підбору об'єктів впізнання, якими є фотографічні 

зображення і матеріали ві-деозапису. Однак рішення щодо доцільності проведення 

впізнання особи на конкретний час досудового розслідування повинне спиратися на 

врахування слідчої ситуації і тієї обставини, що в подальшому таке впізнання виключає 

можливість пред'явлення для впізнання цієї особи в натурі тій особі, якій були 

пред'явлені для впізнання зображення на фотознімках або в матеріалах віде-озапису. 

Не лише фотознімки, які пред'являються для впізнання в кількості не менше трьох, а й 

зображення осіб на них не повинні мати різких відмінностей за формою, розміром, 

якістю, ракурсом та розмірними характеристиками зображень (у повний зріст, 

портретне зображення, зображення в профіль чи анфас), а зовнішні ознаки осіб повинні 

вказувати на однакову стать і не мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з 

особою, яка підлягає впізнанню. Всі фотознімки до початку проведення впізнання 

повинні бути наклеєними на папері у вигляді фотографічної таблиці або на бланку 

протоколу, пронумерованими і скріпленими печаткою органу, яким проводиться 

досудове розслідування. Фотографія особи, яку пред'являють для впізнання, 

розташовується серед інших фотознімків у довільному порядку. 

Матеріали відеозапису із зображенням особи, яку пред'являють для впізнання, повинні 

бути якісними і такими, що відображають загальні й окремі ознаки зовнішності 

щонайменше чотирьох осіб, що не мають різких відмінностей в ознаках, які можуть 

вказувати на стать, вік, важливі елементи зовнішності та одягу. 

8. Застосування технічних засобів для фіксування ходу й результатів впізнання може 

здійснюватися особою, яка проводить таку слідчу дію, проте слідчий, прокурор може 

запросити для застосування таких технічних засобів спеціаліста, яким зазвичай є технік-

криміналіст або експерт з експертно-криміналістичного підрозділу, а також залучити 

для проведення слідчої дії психолога, педагога або інших спеціалістів, потреба в 

допомозі яких викликана особливостями підготовки й проведення слідчої дії чи 

особливостями особи, яка впізнає, або особи, яку пред'являють для впізнання. 
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9. Правила цієї статті повною мірою поширюються на порядок пред'явлення особи для 

впізнання за такими її проявами, які можуть сприйняти і запам'ятати інші особи, як-от: 

голос та хода. Об'єктом такого впізнання є не окремий голос чи окрема хода, а конкретна 

особа. Водночас, характерними ознаками, що вказують на певну особу, виступають 

окремі й значущі для впізнання ознаки голосу або ходи. Метою попереднього 

опитування особи, яка впізнає, є з'ясування того, які саме ознаки голосу чи ходи особи 

і за яких обставин були сприйняті, чому саме і як запам'яталися і чи може особа впізнати 

певну людину та за якими конкретно ознаками її голосу чи ходи. Особи для впізнання 



пред'являються серед інших у кількості не менше трьох, кожна з яких послідовно 

демонструє власні ознаки голосу чи ходи. При цьому особа, яку впізнають, самостійно 

до початку слідчої дії визначає, в якій послідовності із запрошеними статистами буде 

демонструвати ознаки голосу або ходи, а саме: впізнання за голосом повинно 

здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, навіть у випадках, 

якщо раніше нею сприймався тільки голос, а не зовнішність того, кого впізнають. 

Даючи оцінку результатам такого впізнання, слід ураховувати, що іноді особи можуть 

навмисно змінювати свій голос або ходу і тому більшу увагу треба звертати на ті 

характерні ознаки голосу й ходи, які меншою мірою піддаються викривленню або 

навмисне викривлення яких є явним, наприклад, показна демонстрація нехарактерного 

для особи високого голосу, кульгавості тощо. Саме тому під час пред'явлення для 

впізнання особи за голосом або ходою доцільно застосовувати відеозапис із одночасною 

фіксацією відеографічних і звукових зображень. 

10. Не визначеним у законодавчому порядку, але таким, що має наукові основи для 

застосування в судочинстві, є пред'явлення для впізнання особи за її тактильним 

відображенням, образ якого зберігся в пам'яті особи, яка впізнає. Це може мати важливе 

значення і визнаватися як достовірне встановлення факту, якщо впізнання проводять з 

особою, що має серйозні вади зору або у якої зір відсутній, проте звичним для неї є 

сприйняття навколишнього світу за звуковим та тактильним відображенням. Загальний 

порядок і правила такого виду впізнання та фіксування отриманих результатів мають 

відповідати вимогам, встановленим коментованою статтею. 

Стаття 229. Пред'явлення речей для впізнання 

1. Перед тим, як пред'явити для впізнання річ, слідчий, прокурор 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 у протоколі. Забороняється попередньо показувати особі, яка 

впізнає, річ, яка повинна бути пред'явлена для впізнання, та надавати інші 

відомості про її прикмети. 
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2. Річ, що підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, в числі інших 

однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у зовнішньому 

вигляді, у кількості не менше трьох. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на 

річ, яку вона впізнає, і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала. 

3. Якщо інших однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, пропонується 

пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй пред'являється в одному 

екземплярі. 
1. Допит особи, якій пред'являють річ для впізнання, проводить слідчий, прокурор, який 

приймає рішення щодо потреби й доцільності проведення цієї слідчої дії. Як і в разі 

пред'явлення для впізнання особи метою такого опитування є встановлення обставин, 

за яких особа, що впізнає, бачила річ, які саме ознаки запам'ятала і чи зможе вона 

впізнати цю річ. Якщо слідча дія проводиться за клопотанням захисника або за 

підтриманим ним клопотанням підза-хисної особи, то запитання щодо характерних 

властивостей речі, яку має бути пред'явлено для впізнання, з дозволу особи, яка 

проводить слідчу дію, ставить захисник. Запитання і відповіді на них особи, яка впізнає, 

заносяться до протоколу. Забороняється будь-кому до проведення впізнання показувати 



особі, яка впізнає, річ, її зображення та повідомляти іншим способом відомості про її 

прикмети, знання яких може вплинути на об'єктивність результатів впізнання. 

2. Кожна річ пред'являється для впізнання окремо з-поміж інших однорідних речей 

одного виду, що не мають різких відмінностей у якості, зовнішньому вигляді і в 

загальній кількості не менше трьох. Важливим є підбір для впізнання речей саме за 

ознакою їх однорідності, віднесення до одного й певного виду за зовнішнім виглядом, 

призначенням. Водночас, не можуть пред'являтися для впізнання разом однорідні речі, 

які не мають індивідуальних властивостей і які не можна відрізнити одна від одної, 

наприклад, нове взуття одного фасону й розміру, тарілки чи виделки зі столового набору 

тощо. Якщо ж річ має виразні індивідуальні ознаки, і в природі не існує або трапляються 

не часто речі з такими ж ознаками, то практично неможливо забезпечити необхідну 

ступінь схожості трьох предметів, що одночасно пред'являються для впізнання. Тому 

певна річ для впізнання може бути пред'явлена в одному екземплярі, а особа, яка її 

впізнає, повинна чітко й однозначно пояснити, за якими саме ознаками впізнала 

конкретну річ або яких ознак така річ не містить і тому вона не упізнана. Якщо ж річ є 

унікальною і неповторною, наприклад картина відомого художника як витвір 

мистецтва, втрачається сенс у проведенні цієї слідчої (роз-шукової) дії. Акт впізнання, 

узнавання унікального предмета може бути проведений і зафіксований у процесі допиту 

особи, коли його пред'являють для огляду, в результаті проведення експертизи тощо. 

Також не підлягають впізнанню речі, які не мають чітко вираженої індивідуальної 

сукупності ознак, а натомість мають певні позначки чи індивідуальні номери і такі 

позначки чи номери відомі особі, наприклад, коштовна обручка із гравірованим 

надписом, пістолет із 
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заводським номером. Індивідуалізація таких речей здійснюється не на підставі 

впізнання їх характерних ознак, що запам'яталися особі, а на інших підставах. 

3. Менш ефективним за вірогідністю отриманих результатів, але можливим для 

забезпечення всебічності вивчення обставин кримінального провадження слід вважати 

пред'явлення для впізнання речі не в натурі, а за її фотографічним чи відеографічним 

зображенням. Положеннями ст. 229 КПК можливість проведення впізнання речі за її 

фотознімками чи відеозаписом не передбачена, проте це не порушує загальних 

процесуальних правил, а потреба в проведенні такого впізнання може бути зумовлена 

як відсутністю самої речі на час проведення цієї слідчої (розшукової) дії, але 

важливістю для розслідування отриманих результатів, так і іншими тактичними 

міркуваннями слідчого, прокурора. Для такого впізнання на пред'явлених окремих 

фотографіях або у відеограмах поряд з річчю, яка підлягає впізнанню, повинні бути 

зображеними однорічні речі в кількості не менше трьох, що не мають різких 

відмінностей у зовнішніх ознаках, а зміст і якість зображень повинна передавати суттєві 

властивості й важливі ознаки кожної з таких речей. Проте слід ураховувати, що 

пред'явлення речі для впізнання за фотографічним або відеографічним зображенням 

виключає в подальшому можливість пред'явлення для впізнання тій самій особі цієї ж 

речі в натурі. 

4. Відповідно до правил цієї статті може бути проведеним впізнання й інших об'єктів, 

які хоча й не можуть або можуть лише з певною мірою припущення бути віднесені до 

категорії речей, проте мають індивідуальні ознаки, які запам'яталися особі, що впізнає, 

і виявлення яких під час слідчої (розшукової) дії дає підстави стверджувати про 

впізнання цього об'єкта. Такими об'єктами впізнання можуть бути будівлі, приміщення, 



ділянки місцевості, транспортні засоби, тварини. Під час проведення впізнання таких 

об'єктів обов'язковим є дотримання процесуальних вимог щодо попереднього 

опитування особи, яка впізнає, про умови сприйняття й ознаки об'єктів, які 

запам'яталися і можуть бути впізнані, пред'явлення об'єктів впізнання в окремих 

випадках з-поміж інших однорідних у кількості не менше трьох, що не мають різких 

відмінностей у зовнішньому вигляді, та повідомлення особою під час впізнання, за 

якими конкретно ознаками чи сукупністю яких ознак об'єкт упізнано або чому впіз-

нання не відбулося. Застосування технічних засобів фіксування ходу й результатів 

впізнання підвищує доказове значення даних, що відображені в протоколі. 

Стаття 230. Пред'явлення трупа для впізнання 

1. Пред'явлення трупа для впізнання здійснюється з додержанням вимог, 

передбачених частинами першою і восьмою статті 228 цього Кодексу. 
1. Пред'явлення трупа для впізнання має істотні відмінності від інших видів впізнання 

як за особливістю об'єкта впізнання, так і за завданнями, що ставлять перед цією 

слідчою дією, а тому і процесуальні правила його проведення також мають певні 

особливості. Насамперед, під час кримінального 
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провадження здійснюють впізнання не трупа як такого, а впізнають невідому особу, 

труп якої знайдено, або особу, щодо правильності встановлення особи якої існують 

сумніви. Отже, особа, яка впізнає, повідомляє про впізнання нею не певного трупа, а 

конкретної особи, труп якої пред'явлено. Додержання вимог, передбачених ч. 1 і 8 ст. 

228 КПК, у разі пред'явлення для впізнання трупа потребує окремих підходів. 

Перед пред'явленням трупа для впізнання особу, яка впізнає, опитують про прикмети, 

окремі й особливі ознаки не трупа, а живої особи, а також про обставини, за яких вона 

бачила цю особу, про що й складається протокол. З'ясовується також, чи може особа, 

яка впізнає, упізнати за ознаками зовнішності, які їй запам'яталися, конкретну особу, 

труп якої може бути пред'явлено і чи погоджується вона на проведення такого 

впізнання. Роль спеціалістів, які залучаються до проведення цієї слідчої дії, полягає не 

лише в наданні допомоги у фіксуванні впізнання технічними засобами. Участь у такому 

впізнанні лікаря, хоча це й не передбачено як обов'язкова процесуальна вимога і є лише 

тактичною рекомендацією, допоможе запобігти під час проведення слідчої дії таких 

небажаних реакцій з боку особи, що впізнає, як нервовий зрив, шок, втрата свідомості, 

серцевий напад тощо. Допомога психолога або педагога більшою мірою потрібна не 

безпосередньо під час проведення впізнання трупа, а на етапі підготовки до його 

проведення, коли потрібно підготувати особу, яка впізнає, а надто - малолітню чи 

неповнолітню до сприйняття нею психологічно складної інформації та після 

проведення слідчої дії для відновлення психологічної рівноваги особи, яка впізнавала 

труп. 

2. Кожний труп як об'єкт впізнання практично не має собі подібних і тому пред'являють 

його в одному екземплярі, а не серед інших однорідних трупів, без дотримання вимог 

як щодо живих осіб, з попередньою за потреби підготовкою зовнішності шляхом 

проведення спеціалістом туалету обличчя, якщо воно було спотворене. Для впізнання 

може бути пред'явлено лише обличчя, оскільки його ознаки є найбільш 

інформативними, або ж усе тіло трупа, якщо особа, яка впізнає, запам'ятала, може 

назвати і вказати наявні на тілі ознаки, що вказують на конкретну особу. Фрагменти тіла 

розчленованого трупа пред'являють для впізнання тільки в тому випадку, якщо вони 

містять ознаки або особливі прикмети, які є достатньо інформативними для впізнання 



за ними конкретної особи. 

3. Питання щодо пред'явлення трупа в одязі, в якому його було знайдено, або без одягу 

вирішується в кожному випадку окремо з урахуванням даних, які є в розпорядженні 

слідчого, прокурора на час проведення впізнання. При цьому вимоги щодо потреби 

участі у впізнанні оголеного трупа осіб тієї ж статі не дотримуються, оскільки такі дії 

не принижують гідності померлої людини. Варто враховувати, що з суто психологічних 

міркувань особі, яка впізнає, простіше сприймати зовнішній вигляд одягу, аніж 

знівеченого чи навіть спотвореного смертю обличчя людини, і тому в разі пред'явлення 

трупа в одязі, в якому було знайдено померлу людину, може мати місце впізнавання чи 

не впізнавання 
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одягу, який належав особі, а не конкретної людини. Окрім того, в практиці трапляються 

випадки, коли на іншого померлого вдягають одяг певної особи, а обличчя потерпілого 

спотворюють, щоб замаскувати сліди злочину. Тому слушними є рекомендації 

пред'являти для впізнання труп особи і його одяг як речі окремими слідчими діями і не 

допускати пред'явлення для впізнання трупа в іншому одязі, який йому не належав. 

4. Особливі вимоги висуваються і до місця проведення пред'явлення трупа для 

впізнання. Якщо інші види впізнання особи чи речей можуть бути проведеними в 

службовому кабінеті за місцем проведення розслідування чи в іншому придатному для 

цього кабінеті, пристосованому приміщенні або за місцем перебування особи, яка 

впізнає (наприклад, за місцем її лікування), то місцем проведення впізнання трупа 

обирають приміщення судово-медичної установи, моргу або місце проведення 

ексгумації. 

5. З дотриманням тих само правил проводиться впізнання трупа за фотографіями або 

відеографічними зображеннями. Особливістю є те, що на фотографіях і у відеозаписі 

повинен бути зображеним лише один труп, який пред'являється для впізнання, але 

фотознімків і фрагментів відеозапису із зображеннями цього трупа може бути кілька з 

різними ракурсами зйомки та із детальною фіксацією окремих прикмет або інших 

яскравих ознак, що є на трупі чи його окремих частинах. 

6. Додатками до протоколу впізнання трупа можуть бути фотографії, відеографічні 

записи із зображенням ознак або особливих прикмет, наявність яких на трупі дала 

підстави особі, що впізнає, повідомити про впізнання. 

С т а т т я 231. Протокол пред'явлення для впізнання 

1. Про проведення пред'явлення для впізнання складається протокол згідно з 

вимогами цього Кодексу, у якому докладно зазначаються ознаки, за якими особа 

впізнала особу, річ чи труп, або зазначається, за сукупністю яких саме ознак особа 

впізнала особу, річ чи труп. 

2. У разі проведення пред'явлення для впізнання згідно з правилами, 

передбаченими частинами п'ятою і шостою статті 228 цього Кодексу, у протоколі, 

крім відомостей, передбачених цією статтею, обов'язково зазначається, що 

пред'являються для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред'явлена 

для впізнання, не бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі 

обставини і умови проведення такого пред'явлення для впізнання. У такому разі 

анкетні дані особи, яка впізнає, до протоколу не вносяться і не долучаються до 

матеріалів досудового розслідування. 
3. Якщо проводилося фіксування ходу слідчої (розшукової) дії технічними 

засобами, до протоколу долаються фотографії осіб, речей чи трупа, що 



пред'являлися для впізнання, матеріали відеозапису. У разі якщо пред'явлення 

для впізнання проводилося в умовах, коли особа, яку пред'явили для впізнання, 

не бачила і не чула особи, яка впізнає, всі фото- 
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і рафії, матеріали відеозаписів, за якими може бути встановлена особа, яка 

впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів досудового розслідування. 
1. До порядку складання й змісту протоколу пред'явлення для впізнання й додатків до 

нього висуваються загальні вимоги, що встановлені ст.ст. 104, 105 і 106 КПК. Окрім 

того, в протоколі повинні бути відображені відомості, які детально розкривають увесь 

хід проведення слідчої дії, обстановку, в якій вона проводилась, та дії кожного з 

учасників й присутніх, певні особливості, що відображають умови й порядок 

проведення окремих видів впізнання, характер процесів, які розкривають сутність і 

вказують на достовірність узнавання особою пред'явлених об'єктів. Так, у протоколі 

повинні бути докладно зазначені зі слів особи, яка впізнає, всі ознаки або вказано за 

сукупністю яких саме ознак особа впізнала пред'явлену особу, річ чи труп. У разі, якщо 

особа, що впізнає, не змогла впізнати пред'явлену особу, річ або труп, чи повідомила 

про впізнання, але не змогла вказати, за якими конкретно ознаками воно відбулося, такі 

дані також підлягають відображенню у протоколі та враховуються при оцінці 

результатів цієї слідчої (розшукової) дії. Будь-кому з присутніх забороняється 

підказувати або іншими діями вказувати особі, яка впізнає, на об'єкт, що підлягає 

впізнанню. 

2. Якщо впізнання проводилося поза візуальним та аудіоспостереженням особи, яку 

пред'являли для впізнання, то в протоколі треба вказати причини саме такого способу 

проведення впізнання особи й докладно описати умови, в яких впізнання проводилося, 

з тим, аби у складеному процесуальному документі було чітко зазначено, що особа, яку 

пред'являли для впізнання, а також її захисник та законний представник дійсно не могли 

бачити і чути особу, яка впізнавала, а остання мала достатні можливості за таких умов 

бачити й роздивитися того, кого впізнає, та вказала на конкретні ознаки чи сукупність 

ознак, за якими упізнала особу або відсутність яких дала достатні підстави 

стверджувати про невпізнання. Якщо особу, яка впізнавала, взято під захист з метою 

вжиття заходів безпеки, то відомості про неї (справжні анкетні дані) до протоколу 

впізнання не заносяться, до матеріалів досудового розслідування не долучаються, але 

встановлюються слідчим, прокурором, який проводить слідчу дію, і зберігаються 

окремо до передачі до суду з матеріалами кримінального провадження. Водночас, у 

протоколі повинні бути відображеними відповідні обставини проведення цієї слідчої 

дії, які підтверджують дотримання законних прав та інтересів усіх її учасників. 

3. Додатками до протоколу впізнання можуть бути фототаблиці з фотографіями осіб, 

речей чи трупа або фрагментів трупа, що пред'являлися для впізнання, матеріали аудіо- 

або відеозапису з відображенням у них ходу й результатів слідчої дії, якщо для її 

фіксування були застосовані відповідні технічні засоби. Оформлення додатків до 

протоколу здійснюють з дотриманням вимог, встановлених ст. 105 КПК. У разі, якщо 

впізнання проводилось з пред'явленням особи, речі чи трупа за їхніми зображеннями на 

фотознімку чи у відеозапису, то такі 
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матеріали є частинами протоколу впізнання, а не додатками до нього і виготовляються 

слідчим, прокурором не за результатами проведення слідчої дії, а в порядку підготовки 

до її проведення. Матеріали з результатами фіксації технічними засобами 



(фотографування, відео- чи аудіозапис) слідчої дії, що проводилась в порядку, 

передбаченому ч. 4 і 5 ст. 228 КПК, які за своїм змістом можуть розкрити справжні 

відомості про особу, яка впізнавала, до протоколу не додаються і зберігаються окремо 

від матеріалів досудового розслідування. Проте частина таких матеріалів, у якій 

відсутні відомості про особу, яка впізнавала, і які мають значення для ілюстрації ходу 

цієї слідчої (розшукової) дії, можуть бути оформлені як додатки до протоколу впізнання 

у встановленому для цього порядку. 

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконферен-ііії під час 

досудового розслідування 

1. Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути 

проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне 

досудове розслідування) у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом 

здоров'я або з інших поважних причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 

5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею 

достатніми. 

2. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається 

слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно із 

статтею 225 цього Кодексу - слідчим суддею з власної ініціативи або за клопотанням 

сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження. 

У разі, якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти 

здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя 

може прийняти рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою 

(ухвалою), обгрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення про здійснення 

дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме 

підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує. 

3. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також 

інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена 

можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій 

(розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та 

виконувати процесуальні обов'язки, передбачені цим Кодексом. 
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4. Допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з 

правилами, передбаченими статтями 225-227 цього Кодексу. 

Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно 

з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 цього Кодексу. 

5. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з 

рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому на 

території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на 

території міста, в якому він розташований, службова особа цього органу досудового 

розслідування зобов'язана вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, 

перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до 



закінчення слідчої (розшукової) дії. 

6. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з 

рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому поза 

територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування або поза 

територією міста, в якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою 

доручає в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що 

здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного 

бюро розслідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, 

передбачені частиною п'ятою цієї статті. Копія постанови може бути надіслана 

електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв'язку. Службова особа 

органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав 

доручення, зобов'язана в найкоро і ший строк організувати виконання зазначеного 

доручення. 

7. Проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого судді 

здійснюється згідно з положеннями цієї статті та частинами четвертою та п'ятою статті 

336 цього Кодексу. 

8. Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, 

утримується в установі попереднього ув'язнення або установі виконання покарань, дії, 

передбачені частиною п'ятою цієї статті, здійснюються службовою особою такої 

установи. 

9. Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, 

фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

10. Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з 

такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б упізнати. 

11. Слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального провадження 

має право провести у режимі відео- або телефонної конференції опитування особи, яка 

через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, 

хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути 

до слідчого, прокурора. 
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За результатами опитування, проведеного у режимі відео- або телефонної 

конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час 

опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв'язку, то 

використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. За 

необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- чи 

відеозапису. 

Слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів з метою встановлення особи 

опитуваного у режимі відео- або телефонної конференції та зазначити в рапорті, 

яким чином була підтверджена особа опитуваного. 

У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, прокурор 

проводить їх допит. 
1. Дистанційне досудове розслідування передбачає можливість проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій за умови, що учасники таких дій на момент їх проведення 

перебувають у різних місцях, географічно віддалених одне від одного на відстань, що 

створює неможливість їх безпосереднього спілкування. Таке спілкування відбувається 

завдяки використанню спеціального обладнання зв'язку і в режимі відеоконференції з 

обов'язковою трансляцією зображення і звуку до місць, в яких перебувають особи, котрі 



беруть участь у слідчій (розшу-ковій) дії. При цьому слідчий, прокурор або слідчий 

суддя, який проводить такі дії, перебуває в обраному ним місці разом із одним з 

учасників слідчої (роз-шукової) дії, а присутність органу розслідування біля іншого 

учасника забезпечують уповноважені на це офіційні особи. Згідно з вимогами 

коментованої статті під час досудового розслідування допускається дистанційне 

проведення лише допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, експерта й пред'явлення 

для впізнання особи чи речі. Перелік підстав для проведення слідчих (розшукових) дій 

у режимі відеоконференції, які наведені у ч. 1 цієї статті, не є вичерпним, оскільки 

достатність інших підстав у кожному випадку визначається процесуальною особою, яка 

самостійно приймає рішення про дистанційне проведення слідчої (розшукової) дії, а 

така підстава, як оперативність вказує на необхідність швидкого отримання результату 

певної слідчої (розшукової) дії, що може вплинути на весь хід розслідування чи й 

кримінального провадження загалом. 

2. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування може бути 

прийнятим не лише з власної ініціативи слідчим, прокурором чи у визначених ст. 225 

КПК випадках слідчим суддею, а й ними за обгрунтованим клопотанням будь-кого з 

учасників кримінального провадження. Наявність заявленого письмового або усного, 

яке підлягає занесенню до відповідного протоколу, заперечення з боку сторони 

кримінального провадження чи потерпілого проти здійснення дистанційного 

досудового розслідування зумовлює потребу відмовитися від проведення слідчих 

(розшукових) дій у режимі відеоконференції. Прийняття слідчим, прокурором чи 

слідчим суддею іншого рішення можливе лише після винесення вмотивованої 

постанови (ухвали) з його обгрунтуванням. Проте наявність такого заперечення з боку 

підозрюваного робить неможливим 

проведення слідчої (розшукової) дії, в якій він братиме участь, у режимі відео-

конференції, і тому заявлене клопотання із запереченням підлягає безумовному 

задоволенню слідчим, прокурором. 

3. Використанню в дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і 

технологій надається надзвичайно важливе значення. Якщо за звичного порядку 

проведення слідчих (розшукових) дій технічні засоби застосовують переважно з метою 

фіксування ходу дії та отриманих результатів, то в дистанційному досудовому 

розслідуванні визначальне значення має створення за їхньою допомогою повноцінних 

умов для отримання й передачі інформації на відстань у режимі реального часу, 

належної якості звукового сигналу і відеогра-фічного зображення, за умови 

одночасного й повноцінного сприйняття інформації із кожного з віддалених місць, в 

якому відбуваються події, що пов'язані сутністю і єдністю завдань допиту чи впізнання. 

Окрім того, під час проведення дистанційного розслідування слідчий, прокурор чи 

слідчий суддя, що прийняв рішення про проведення слідчої (розшукової) дії в режимі 

відеоконференції, зобов'язаний забезпечити неможливість витоку відомостей про таку 

дію, які можуть призвести до розголошення даних досудового розслідування, зокрема, 

запобігти витоку таких даних шляхом несанкціонованого втручання сторонніх осіб у 

роботу засобів зв'язку. Застосування технічних засобів і технологій не повинне 

перешкоджати реалізації наданих учасникам слідчої (розшукової) дії прав та виконанню 

їхніх процесуальних обов'язків. 

4. Порядок проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції не може 

порушувати загальних правил отримання показань (ст. 95 КПК), проведення допиту, що 

встановлені ст.ст. 225-227 КПК, та пред'явлення для впізнання особи чи речі, що 



встановлені ст.ст. 228 та 229 КПК з урахуванням тих обставин, що таких правил повинні 

дотримуватися всі учасники слідчої (розшукової) дії і в кожному з місць її проведення. 

Місце свого перебування, з якого буде здійснюватися керування проведенням 

дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, який прийняв таке 

рішення, визначає за власною ініціативою. Місце перебування під час такої дії слідчого, 

прокурора є водночас і місцем складання протоколу слідчої (розшукової) дії, що 

проводиться в режимі відеоконференції. У випадках здійснення розслідування слідчою 

групою в кожному з місць дистанційного проведення слідчої (розшукової) дії може 

перебувати окремий слідчий, що входить до складу групи і діє за розпорядженням її 

керівника, а місце складання протоколу визначається в такому випадку слідчим, 

прокурором, який керує роботою слідчої групи. 

5. За загальним правилом, встановленим ч. 5 ст. 232 КПК, під час проведення 

дистанційного досудового розслідування в разі прийняття слідчим, прокурором 

рішення про проведення слідчої (розшукової) дії в режимі відеоконференції кожній 

особі, що бере участь в такій дії, на підставі доручення слідчого, прокурора службовою 

особою органу досудового розслідування в приміщенні за його юрисдикцією або в місті 

(місці, якщо слідчу дію проводять на 
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території іншої адміністративно-територіальної одиниці) розташування вручається 

пам'ятка про її процесуальні права, здійснюється перевірка її документів, що 

посвідчують особу. Окрім того, ця службова особа органу досудового розслідування 

повинна перебувати поряд з такою особою до закінчення слідчої (розшукової) дії, 

рішення про що приймає і повідомляє про це всіх учасників особа, яка її проводить. 

6. Якщо слідча (розшукова) дія буде проводитись у приміщенні, що розташоване за 

межами території юрисдикції органу досудового розслідування, яким здійснюється 

кримінальне провадження, або поза територією міста, в якому він розташований, то 

слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, якою доручає в межах компетенції 

органу внутрішніх справ чи іншого уповноваженого на те правоохоронного органу, на 

території юрисдикції якого перебуває особа, яка братиме участь у дистанційному 

досудовому розслідуванні, вручити їй пам'ятку про її процесуальні права, здійснити 

перевірку її документів, що посвідчують особу, а також перебувати поряд з такою 

особою до закінчення слідчої (розшукової") дії. Тією ж постановою може бути 

визначено місце проведення допиту чи впізнання у режимі відеоконференції або надано 

доручення відповідному правоохоронному органу підібрати таке приміщення, що 

відповідає умовам проведення слідчої (розшукової) дії дистанційно. Копія постанови 

надсилається електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв'язку і підлягає 

виконанню службовою особою, котра отримала доручення, в найкоротший строк і за 

погодженням зі слідчим чи прокурором, який надіслав таке доручення. 

7. Особам, які перебувають в місці проведення дистанційного досудового розслідування 

і слідчі (розшукові) дії з якими проводяться в режимі відеоконференції слідчим, 

прокурором, процесуальні права й обов'язки можуть бути роз'яснені в загальному 

порядку особою, яка проводить таку дію, про що зазначається в протоколі. В таких 

випадках вручення особі пам'ятки про її процесуальні права можна вважати зайвим. 

8. Порядок проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого 

судді повинен відповідати загальним положенням коментованої статті з дотриманням 

вимог, що встановлені ч. 4 і 5 ст. 336 КПК, якими врегульовано проведення 



процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 

9. Якщо до особи, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, 

обрано запобіжний захід - тримання під вартою в установі попереднього ув'язнення, або 

вона відбуває покарання в установі виконання покарань, то незалежно від місця 

розташування органу досудового провадження та розташування таких установ 

вручення такій особі пам'ятки про її процесуальні права, перевірку її документів, що 

посвідчують особу, здійснює службова особа такої установи, і вона ж перебуває поряд 

з учасником цієї слідчої дії до її закінчення. 

10. Застосування технічних засобів відеозапису з метою фіксування ходу і результатів 

слідчої (розшукової") дії, що проводиться у режимі відеоконфе- 
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ренції, здійснюється слідчим, прокурором або за його вказівкою спеціалістами 

експертно-криміналістичних підрозділів за місцем перебування процесуальної особи, 

яка проводить таку дію, та місцем складання протоколу. Відеозйомка повинна бути 

організованою з таким розрахунком, щоб у матеріалах відеозапису як додатках про 

протокол слідчої дії містилася вся потрібна інформація, яка відображає події, що 

відбувалися під час слідчої (розшукової) дії в кожному з місць її проведення. Така 

вимога вказує на доцільність застосування для фіксування ходу і результатів слідчої 

(розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, не однієї, а кількох відеокамер. 

11. Зміна зовнішності й голосу особи, якій забезпечується захист і яка бере участь в діях 

у режимі відеоконференції, становить технічне завдання, виконання якого слідчий, 

прокурор повинен покласти на спеціалістів, переконавшись особисто в тому, що за 

створених умов особу неможливо упізнати. 

12. Вимога дотримання розумних строків під час кримінального провадження та 

забезпечення оперативності досудового розслідування надають право на проведення у 

режимі відео- або телефонної конференції не допиту, а опитування особи, що також є 

одним із допустимих способів встановлення фактичних обставин, які мають значення 

для кримінального провадження. Підставами й приводами для такого опитування особи 

можуть бути: знаходження у віддаленому від місця проведення досудового 

розслідування місці (наприклад, тривала закордонна поїздка, виконання робіт у 

віддалених і важкодоступних місцях тощо); хворобливий стан, що заважає можливості 

не лише прибути за викликом до правоохоронних органів, а й спілкуватися в режимі 

дистанційного допиту; зайнятість виконанням важливих завдань, що мають державне 

або суспільне значення; інші причини, наявність яких заважає вчасно прибути до 

слідчого, прокурора або взяти участь у допиті в режимі відеоконференції. За 

результатами такого опитування складається не протокол слідчої дії, а рапорт із 

зазначенням у ньому дати та часу опитування, даних про особу опитаного та 

ідентифікаційних ознак засобу зв'язку, що використовувався слідчим, прокурором для 

опитування, а також із викладенням причин отримання відомостей шляхом опитування, 

а не допиту, та розкриттям змісту обставин, які були повідомлені особою. Враховуючи 

особливий порядок отримання відомостей, що можуть мати важливе значення для кри-

мінального провадження, варто вважати необхідним фіксування ходу й результатів 

опитування за допомогою технічних засобів аудіо- чи відеозапису, про що доцільно 

сповістити особу, яку опитують, а матеріали такого запису додати до протоколу. 

13. Для точного встановлення особи опитаного у режимі відео- або телефонної 

конференції після проведення опитування слідчий, прокурор зобов'язаний вжити 

можливих заходів з метою точного встановлення такої особи, зазначивши у рапорті, як 



саме була підтверджена ця особа. Проведення опитування не виключає в наступному 

допиту цієї ж особи і за тим само чи іншим колом питань з метою отримання слідчим, 

прокурором показань. 
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14. За результатами допиту, впізнання у режимі відеоконференції складається один 

протокол з дотриманням вимог, що встановлені КПК до складання протоколу й додатків 

до нього. 

Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи 

1. Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої 

метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на 

підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї 

статті. 

2. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у 

постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і 

правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в 

ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є 

житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких 

обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний 

засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, 

службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які 

знаходяться у володінні особи. 

3. Слідчий, прокурор має право до постановления ухвали слідчого судді увійти до 

житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за 

погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій 

звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя 

розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, 

перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до 

житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор 

відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя 

відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого 

обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в по-

рядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу. 
1. Житло, як і будь-яке інше володіння особи, є недоторканим об'єктом, проникнення 

до якого може мати місце лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на 

підставі ухвали слідчого судді. Всі інші спроби або здійснені проникнення будь-кого до 

житла чи іншого володіння особи вважаються незаконними, оскільки грубо порушують 

захищені законом права особи. Винятки із такого загального правила передбачені ч. З 

коментованої статті, а їхнє допущення зумовлює потребу негайного після здійсненого 

проникнення звернення до слідчого судді з клопотанням про надання ухвали з дозволом 

на проведення обшуку. 

Під житлом, що потребує надання дозволу особи, яка в ньому проживає, або наявності 

правових підстав у вигляді ухвали слідчого судді на проникнення 

516 

до такого житла, слід розуміти будь-яке приміщення чи частину приміщення, що 

перебуває в постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від форми 



власності, пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних 

осіб і використовується певною або разом з нею й іншими особами для проживання. 

Складовими частинами такого приміщення слід вважати конструктивно пов'язані з ним 

інші приміщення, які забезпечують або створюють умови для користування житлом і 

використовуються особами, котрі в ньому проживають. Правомірність зведення такого 

житла чи пристосування його до умов проживання на тимчасовій або постійній основі, 

право власності іншої особи на житло не впливає на обов'язковість отримання підстав у 

вигляді дозволу на проникнення від особи, яка ним фактично володіє, або ухвали 

слідчого судді. Якщо таким житлом володіють одночасно кілька осіб, то добровільну 

згоду на проникнення може бути отримано від будь-кого з них, незалежно від наявних 

заперечень з боку інших та правомірності володіння ними цим житлом. В разі, якщо 

володар чи володарі житла не встановлені і вжитими заходами встановити їх не вдалося, 

або не отримано добровільної згоди від особи, яка ним володіє, проникнення до такого 

житла може бути здійсненим лише на підставі постановленої ухвали слідчого судді за 

винятком невідкладних випадків і в порядку, встановленому ч. З коментованої статті. 

Якщо особа проживає в приміщенні, що спеціально призначене для утримання осіб і 

права такої особи обмежені за законом, зокрема, право вільного обрання місця 

проживання та добровільного залишення призначеного місця проживання, то таке 

приміщення слід розглядати не як житло певної особи (чи осіб), а як інше приміщення, 

порядок проникнення до якого встановлено ст. 234 КПК, і тому згоди на проникнення 

від особи, що проживає в такому приміщенні, не потрібно. З огляду на встановлений 

спеціальний режим утримання осіб проведення обшуку не може порушувати порядку й 

режиму, які встановлені в таких спеціальних устаьовах, а тому проникнення до 

приміщень і обшук в них повинні проводитись за погодженням з адміністрацією 

пенітенціарної установи. 

Під іншим володінням особи слід розуміти транспортні засоби, призначені для 

перевезення людей або вантажу і незалежно від їхньої справності, земельну ділянку, 

гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, 

виробничого та іншого призначення, які конструктивно не поєднані із житлом особи і 

не використовуються для проживання в них, перебувають у володінні фізичної чи 

юридичної особи, незалежно від форми власності на такі об'єкти. Транспортні засоби, 

що обладнані для постійного чи тимчасового проживання в них (яхти, баржі, літаки 

тощо), а також причепи до транспортних засобів, які обладнані під житло і в яких 

постійно або тимчасово проживає особа, слід розглядати як житло особи. 

2. Відповідно до вимог, які встановлені ч. З коментованої статті, право увійти до житла 

чи іншого володіння особи у невідкладних випадках без дозволу особи-володаря і 

постановления ухвали слідчого судді має лише обмежене коло 
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посадових осіб правоохоронного органу, якими є слідчий, прокурор. Іншим посадовим 

особам, зокрема співробітникам оперативних підрозділів, і навіть при виконанні ними 

службових обов'язків, законодавець такого самостійного права не надає. Співробітники 

оперативних підрозділів згідно з ч. 2 ст. 41 КПК не мають права здійснювати 

процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою. Здійснювати 

проникнення до житла чи іншого володіння особи і проводити в ньому слідчі 

(розшукові) дії вони можуть лише за дорученням слідчого, прокурора. З огляду на 

спрямованість слідчих (розшукових) дій на отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні і те, що досудове 



розслідування розпочинається та здійснюється лише після внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 та 3 ст. 214 КПК), 

проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійсненим лише після 

початку досудового розслідування. Обмеженими і чітко визначеними є й підстави 

такого проникнення, якими можуть бути: невідкладні випадки, що пов'язані із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні лише такого виду кримінального правопорушення, як злочин, 

або якщо їхні дії містять ознаки підготовки чи вчинення злочину. 

3. Визнавши випадок невідкладним і пов'язаним з урятуванням життя людей та майна 

чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 

слідчий, прокурор після входу до житла чи іншого володіння особи і виконання в ньому 

розшукових дій чи інших дій, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, слідчий 

за погодженням із прокурором, прокурор зобов'язаний невідкладно звернутися до 

слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, до якого здійснено 

проникнення. Перевірка, що здійснюється слідчим суддею під час розгляду такого 

клопотання відповідно до порядку, встановленого ст. 234 КПК, передбачає, з-поміж 

іншого, встановлення також того, чи дійсно були підстави для проникнення до житла 

або іншого володіння особи і в чому полягає невідкладність таких дій з боку органів 

досудового розслідування. 

4. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий 

суддя відмовить у задоволенні клопотання прокурора чи погодженого з прокурором 

клопотання слідчого про обшук, то встановлені внаслідок проникнення до житла чи 

іншого володіння особи докази вважаються недопустимими для використання їх не 

лише у цьому, айв будь-якому іншому кримінальному провадженні. Оскільки отримана 

слідчим, прокурором у результаті таких дій інформація не використовується у 

кримінальному провадженні, вона підлягає знищенню в порядку, передбаченому ст. 55 

КПК, а вилучені речі або документи, які становлять цінність для їх володаря і не 

заборонені для використання в цивільному обігу, повинні бути повернуті особі, в якої 

вони вилучені. 

Стаття 234. Обшук 

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, відшукання зна- 
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ряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті 

його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно 

містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) підстави для обшуку; 

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, 

де планується проведення обшуку; 



6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні 

якої воно знаходиться; 

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання. 

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю 

слідчого або прокурора. 

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, 

слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути 

доказами під час судового розгляду; 

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи. 

1. Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у 

цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що 

перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з 

метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, 

здобутих злочинним шляхом, документів та інших об'єктів, що мають значення для 

кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних 

осіб і їх затримання. 
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2. Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, 

встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі 

звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Не 

можуть звертатися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді сторона 

захисту чи потерпілий, які мають лише право подати таке клопотання особі, котра 

здійснює досудове розслідування. Таке звернення має форму клопотання, яке готує 

слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в 

ньому обов'язково такі дані: 1) найменування кримінального провадження та його 

реєстраційний номер, що підтверджує факт та час початку кримінального провадження; 

2) короткий, але змістовний виклад обставин кримінального правопорушення, що 

встановлені на час подання клопотання про обшук і які певною мірою можуть вказувати 

на спрямованість та потребу пошукових дій слідчого, прокурора; 3) правову ква-

ліфікацію цього правопорушення із зазначенням конкретної статті відповідно до 

чинних на час подання клопотання норм Кримінального кодексу України; 4) 

встановлені слідчим, прокурором підстави для проведення обшуку за цим 

кримінальним провадженням; 5) конкретне житло чи інше володіння особи або їх 

частину чи конкретне приміщення, володарем якого є фізична або юридична особа, 

незалежно від права власності на таке приміщення; 6) фізичну чи юридичну особу, якій 

належить житло чи інше володіння особи, а якщо їх на час подання клопотання не 

встановлено, то з вказівкою на те, які заходи для встановлення власника здійснені і які 

їх результати, а також фактичного володаря цього приміщення на час планованого 

проведення обшуку і підстави для володіння ним; 7) речі, документи або осіб, що 



підозрюються у причетності до вчинення кримінального правопорушення, яких 

планується відшукати, з можливою конкретизацією таких відомостей. Доводи 

клопотання повинні бути належним чином обгрунтовані і підтверджені доданими до 

нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом 

з Єдиного реєстру до-судових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання 

в рамках конкретного провадження. В разі потреби слідчий суддя може затребувати 

додання інших матеріалів або надання оригіналів окремих із них замість наданих копій. 

3. Клопотання про обшук підлягає реєстрації в канцелярії суду у встановленому порядку 

і розглядається слідчим суддею невідкладно в день його надходження за участі слідчого 

або прокурора. Неможливість слідчого, прокурора з поважних причин взяти участь у 

розгляді клопотання не дає підстав для відкладення його розгляду на інший день. Якщо 

досудове розслідування здійснюється групою слідчих, інтереси органу розслідування в 

суді може представляти один із слідчих за дорученням керівника групи. 

4. Обов'язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, 

прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обгрунтованості 

таких підстав визначається в кожному конкретному випадку, проте на їхню достатність 

може вказувати; встановлення події, що має ознаки правопорушення; доведеність або 

ймовірність того, що відшукувані 
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речі й документи мають значення для досудового розслідування, а розшукувана особа 

обгрунтовано підозрюється в причетності до підготовки, вчинення правопорушення чи 

приховування його слідів; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах 

можуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового 

розгляду; відшукувані речі, документи особи ймовірно знаходяться у зазначених в 

клопотанні житлі чи іншому приміщенні, що має підтвердження матеріалами 

провадження або відповідає звичному перебігу подій, наприклад, знаряддя злочину 

можуть зберігатися за місцем проживання підозрюваного або в осіб, з якими він 

підтримує дружні стосунки. 

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з 

підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до 

житла чи іншого володіння особи лише один раз. 

2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим 

Кодексом, а також містити відомості про: 

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановления 

ухвали; 

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, 

які мають бути піддані обшуку; 

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні 

якої воно знаходиться; 

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 

3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. 
1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи є 

процесуальним документом одноразового використання, до того ж обмеженим у 



реалізації наданого права лише в межах конкретного кримінального провадження і в 

обмежений після надання дозволу час. Проведення додаткового чи повторного обшуку 

того самого житла чи іншого володіння особи в межах здійснення одного досудового 

розслідування за будь-яких інших або тих самих підстав зумовлює потребу нового 

звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Надана ухвала про 

дозвіл на обшук за одним кримінальним провадженням не може бути реалізованою в 

іншому кримінальному провадженні. Здійснення фактичного проникнення до житла чи 

іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді, незалежно від вчинення в 

ньому пошукових дій та складання протоколу обшуку, слід вважати реалізацією 

наданого дозволу на обшук, а повторне проникнення до цього ж житла чи іншого 

володіння особи з посиланням на цю ухвалу слідчого судді - незаконним. 
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2. Крім відповідності загальним вимогам щодо порядку підготовки й постанови судових 

рішень, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння 

особи повинна містити визначені процесуальним законом відомості, до яких віднесено 

такі: 1) в постановленій ухвалі слідчий суддя повинен обов'язково зазначити строк дії 

постановленої ним ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її 

постановления, але ним можуть бути встановлені й більш стислі розумні строки, що є 

об'єктивно необхідними для виконання слідчої (розшукової) дії. Проміжок часу, в 

межах якого підлягає виконанню ухвала, обчислюється з дотриманням вимог, 

встановлених ст. 115 КПК, проте в будь-яких випадках такий строк не повинен 

перевищувати граничного строку досудового розслідування, встановленого вимогами 

ст. 219 КПК; 2) в ухвалі повинно бути зазначено посаду, прізвище й ініціали прокурора, 

слідчого, який подав клопотання про обшук. Зазвичай ці дані відповідають даним особи, 

яка здійснює досудове розслідування або керує роботою слідчої групи на час подання 

клопотання. Проте це не означає, що виконуватися ухвала про дозвіл на обшук повинна 

тільки особою, від імені якої подано клопотання, її виконання здійснюється в порядку, 

встановленому ст. 236 КПК; 3) вказівка на положення закону, на підставі якого 

постановляється ухвала, передбачає зазначення в ній відповідних статей КПК та інших 

законів і нормативних актів, якими встановлено порядок надання дозволу на обшук 

житла чи іншого володіння особи; 4) в ухвалі повинні бути відображені дані, які 

вказують на місто чи іншу адміністративно-територіальну одиницю, вулицю, 

реєстраційний номер будівлі, якщо його такій будівлі надано, номер квартири, 

конкретну частину житла, приміщення побутового, господарського, виробничого або 

іншого призначення чи іншого володіння особи, транспортний засіб з найменуванням 

його виду, моделі та реєстраційних номерів, земельну ділянку зі вказівкою на місце її 

розташування відповідно до земельного кадастру та інші дані, що індивідуалізують 

об'єкти, які мають бути піддані обшуку. Якщо будівля чи інше володіння особи не 

мають чітко визначених реєстраційних ознак, то зазначають ті з них, які дають 

можливість вказати на конкретний об'єкт, що підлягає обшуку, наприклад, «самовільно 

зведений триповерховий будинок на узбережжі Чорного моря в районі селища Сімеїз у 

20 метрах від в'їзду до санаторію «Вогник» і 50 метрах від будинку громадянина А., 

розташованому по вулиці Морській, № 22»; 5) вимога щодо потреби зазначення в ухвалі 

даних про особу, якій належить житло чи інше володіння, або особу, у фактичному 

володіння якої воно знаходиться, покладає обов'язок встановлення таких даних на 

слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на 

обшук. Якщо такі об'єкти належать кільком особам або перебувають у фактичному 



володінні невідомої кількості осіб, то має бути встановлена і вказана в ухвалі хоча б 

одна з таких осіб; 6) зазначення в постанові речей, документів або осіб, для виявлення 

яких проводиться обшук, не вимагає докладної деталізації таких даних і може бути 

вказано в загальних рисах, оскільки саме для пошуку й встановлення таких об'єктів 

здійснюється слідча (розшукова) дія. 
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3. Постановлена слідчим суддею ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи виготовляється і надається особі, що звернулася з клопотанням (слідчому, 

прокурору) в трьох примірниках, два з яких чітко позначаються як копії. Кожна з копій 

має силу оригіналу такої ухвали і повинна бути повністю ідентичною з першим її 

примірником. 

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи 

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути 

виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники 

кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право 

запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні 

інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді 

повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям 

особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що 

виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. 

3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи 

іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути 

пред'явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити 

будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, 

що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою 

передбачену законом відповідальність. 

4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути 

залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, 

прокурор зобов'язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи 

іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. 

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, 

необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора 

може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, 

якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або 

документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи 

повинен бути здійснений особами тієї ж статі. 

6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку мас право відкривати закриті 

приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх 

відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій 

цієї статті. 
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7. При обшуку слідчий, прокурор мас право проводити вимірювання, 



фотографування, івуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи 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 відношення до кримінального 

провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого 

прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та 

не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. 

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до 

протоколу обшуку. 
1. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчим чи 

прокурором означає проведення слідчої (розшукової) дії ними особисто, під їхнім 

керівництвом, або слідчим чи співробітниками відповідних оперативних підрозділів за 

дорученням прокурора, відповідно до п.п. 4 і 5 ч. 2 ст. 36 КПК, чи співробітниками 

оперативних підрозділів за дорученням слідчого, відповідно до п. З ч. 2 ст. 40 КПК. На 

розсуд особи, що проводить обшук, ставиться питання щодо запрошення для участі в 

ньому потерпілого, підозрюваного, захисника та інших учасників кримінального 

провадження, якщо тільки з цього приводу не буде зроблено конкретної вказівки в 

дорученні прокурора чи слідчого. Спеціалісти запрошуються для участі в проведенні 

обшуку в тих випадках, коли під час його проведення потрібно застосувати їхні знання 

як фахівців у певній галузі знань або для застосування ними технічних засобів пошуку 

й фіксації об'єктів, які мають значення для кримінального провадження, та фіксування 

ходу й результатів обшуку. Законом не встановлено заборони використання під час 

обшуку спеціально тренованих тварин (собак) як своєрідних біологічних детекторів для 

пошуку наркотичних або вибухових речовин, вибухових пристроїв чи боєприпасів, 

захованих трупів тощо, поведінка яких контролюється кінологом. Про застосування 

службового собаки і його результати окремо вказується в протоколі обшуку. 

2. В разі, якщо під час проведення обшуку можуть бути обмежені або порушені права 

та законні інтереси певних осіб, прокурор, слідчий особисто забезпечує їхню участь у 

проведенні слідчої (розшукової) дії або дає відповідні розпорядження в своєму 

дорученні про проведення обшуку. 

3. Обрання часу (конкретного дня, часу доби) для проведення обшуку має спиратися на 

потребу забезпечення його завдань і водночас враховувати ту обставину, що така 

примусова слідча (розшукова) дія повинна завдавати найменшої шкоди звичайним 

заняттям особи, яка володіє житлом чи іншим володінням. Такі обставини встановлює 

прокурор, слідчий, виходячи з матеріалів конкретного кримінального провадження, але 

це зовсім не означає, що 
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час проведення обшуку потрібно узгоджувати з особою, у якої його проводять. Тим 

більше, що важливим тактичним принципом обшуку є його раптовість. Будь-який 

обшук як примусова слідча (розшукова) дія завжди пов'язаний із втручанням у 

звичайний ритм життя особи, а завданням прокурора, слідчого є визначення такого часу 

його проведення, коли завдана шкода буде найменшою. 

4. Особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності -іншій присутній 

повнолітній особі ухвала про проведення обшуку оголошується і копія її надається 



лише після входу прокурора, слідчого, а також інших учасників обшуку до приміщення, 

але до початку здійснення в ньому пошукових дій. Після роз'яснення прав і обов'язків 

учасникам слідчої (розшукової) дії прокурор, слідчий чи особа, яка проводить обшук за 

його дорученням, може заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його 

закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Така заборона 

зазвичай стосується поведінки осіб, у яких проводять обшук, їхніх рідних, близьких або 

тих, хто з ними проживає, перебуває поруч, але це може стосуватися й випадкових 

присутніх або захисника, представника тощо. Відповідальність за невиконання цих 

вимог настає залежно від наслідків допущених порушень (розголошення даних про 

слідчу дію, втрата доказів, приховування слідів злочину, завдання матеріальної шкоди 

тощо). В багатьох випадках для припинення порушень буває достатнім зробити 

зауваження винним. 

5. Якщо на час проведення обшуку особи, в яких його проводять, або інші дорослі 

особи, що проживають чи спільно володіють житлом або іншим володінням відсутні, 

копія ухвали залишається на видному місці у житлі чи іншому приміщенні, яке є 

володінням особи. Вимога про залишення копії ухвали про дозвіл на обшук не може 

бути застосована до тих випадків, коли об'єктами обшуку є транспортні засоби, ділянки 

місцевості тощо, в яких не можна забезпечити збереження копії залишеного 

процесуального документа. Проте в усіх випадках після проведення обшуку прокурор, 

слідчий, який несе відповідальність за проведення і результати слідчої (розшукової) дії, 

зобов'язаний вжити можливих заходів для забезпечення схоронності майна, що 

знаходиться в житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього 

сторонніх осіб. Такими заходами можуть бути встановлення замикаючих пристроїв, 

виставлення фізичної охорони з числа співробітників правоохоронного органу, 

передача приміщення чи іншого володіння на відповідальне збереження іншим особам. 

Водночас, така вимога не означає, що на особу, яка здійснила обшук, покладається 

обов'язок забезпечення охорони приміщень чи іншого володіння особи від злочинних 

посягань з боку сторонніх осіб до закінчення кримінального провадження. 

6. Обсяг і зміст пошукових дій, зокрема, пов'язаних із розкриттям закритих приміщень, 

схованок, тайників, розбиранням технічного обладнання чи пристроїв тощо, повинні 

відповідати досягненню поставленої мети обшуку. В разі, якщо є достатні підстави 

вважати, що особи, які присутні під час обшуку, мають при собі предмети або 

документи, які мають значення для кримінального 
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провадження і відмовляються видати їх добровільно, за рішенням особи, що проводить 

обшук, може бути здійснено особистий обшук таких осіб. У зазначених випадках обшук 

особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи і подання окремого клопотання не потрібно, а факт особистого 

обшуку та його результати відображаються в протоколі обшуку. Окремою умовою 

законодавчого припису є те, що обшук особи повинні проводити особи тієї ж статі. 

Таких осіб прокурор, слідчий призначає з числа учасників слідчої групи або з числа 

додатково залучених ним співробітників правоохоронного органу. 

7. Для досягнення й забезпечення завдань, що стоять перед обшуком, процесуальна 

особа, яка його здійснює, має право проводити вимірювання, складати плани, схеми, 

робити замальовки, графічні зображення, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати й 

вилучати речі і документи, які мають чи можуть мати значення для кримінального 

провадження, а також застосовувати фотозйомку, звуко- чи відеозапис для фіксації ходу 



слідчої (розшукової) дії та отриманих результатів, про що робиться відповідний запис 

у протоколі обшуку. Безспірному вилученню з місця обшуку й залученню до матеріалів 

кримінального провадження підлягають речі й документи, які прямо вказані в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на обшук. В разі потреби вилучення інших речей та 

документів рішення про це приймає особа, яка уповноважена на проведення обшуку, і 

вони вважаються тимчасово вилученим майном та зберігаються у встановленому для 

цього порядку. В усіх випадках вилученню під час обшуку підлягають предмети, 

вилучені законом з обігу і дозволу на зберігання яких володар не має. 

8. Усі заяви чи зауваження, що надходять від осіб, які беруть участь в проведенні 

обшуку, підлягають занесенню до протоколу. Прямої вимоги закону про потребу 

вручення копії протоколу обшуку особі, у житлі чи володінні якої проведено обшук, 

немає, але таке рішення прокурор, слідчий може прийняти на свій розсуд. Водночас, 

нікому з учасників не заборонено робити записи, складати нотатки, здійснювати 

фотозйомку чи аудіо- або відеозапис під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

Заборона з боку прокурора, слідчого на такі дії може мати місце лише в тому випадку, 

якщо вони можуть призвести до розголошення відомостей про досудове розслідування. 

Стаття 237. Огляд 

1. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, 

приміщення, речей та документів. 
2. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього 

Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. 

3. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 

законний представник та інші учасники кримінально- 
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го провадження, і метою одержання допомоги з питань, що потребують 

спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити 

спеціалістів. 

4. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до 

протоколу огляду. 

5. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які 

мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі 

вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із 

завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо 

огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з 

ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді 

доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. 

6. Слідчий, 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. 

7. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням 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 відношення до кримінального 



провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 
1. Огляд як слідча (розшукова) дія полягає у безпосередньому спостереженні й 

дослідженні його учасниками матеріальних об'єктів, які пов'язані з обставинами 

вчинення кримінального правопорушення. В ході цієї дії прокурор, слідчий виявляє 

(знаходить), досліджує (наскільки це можливе на цьому етапі) й фіксує відомості про 

фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження. Завданнями огляду 

є: виявлення слідів кримінального правопорушення й інших об'єктів, що можуть бути 

залучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази; з'ясування 

обстановки кримінального правопорушення; виявлення інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження. Проведення огляду охоплює також: 

відображення (фіксування) в протоколі всіх дій слідчого і всього, що було виявлено в 

тій послідовності і в тому вигляді, в якому виявлене спостерігалося під час огляду; 

описування та перерахування всього, що було вилучено при огляді; прийняття заходів 

до збереження вилучених у процесі огляду речей, слідів і документів. Своєчасність і 

якісне проведення огляду дають можливість виявити сліди й речі, що вказують 
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на особу злочинця, а іноді й на мотиви його дій, дають змогу з'ясувати обстановку 

підготовки, вчинення, приховування слідів злочину, характер та механізм вчиненого. 

Дані огляду сприяють побудові версій й розробленню засобів їх перевірки. 

2. Законодавець виокремлює такі види огляду: огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів. Криміналістична класифікація оглядів за їх видами більш розширена і 

враховує важливі тактичні аспекти їх підготовки й проведення, проте загалом усі види 

оглядів можуть бути згрупованими відповідно до процесуальних положень. Кожний з 

видів слідчого огляду має специфічні особливості, що визначають порядок його 

проведення, але разом з тим існує низка положень процесуального і тактичного 

характеру, загальних для всіх видів оглядів. Так, окремим видом огляду є огляд місця 

події, яким може бути певна місцевість чи її окрема ділянка, приміщення або будівля, 

де готувався злочин, де він був вчинений або де настали злочинні наслідки чи 

зберігаються його сліди, а під час огляду місця події може мати місце огляд окремих 

предметів, документів, трупа. 

3. Огляд місця події, як правило, належить до числа слідчих (розшукових) дій, 

зволікання з проведенням яких може спричинити зміну обстановки, зникнення слідів 

злочину або особи, якою він був вчинений, предметів, які можуть стати згодом 

речовими доказами. Цим і зумовлений той факт, що огляд місця події, на відміну від 

інших слідчих (розшукових) дій, у невідкладних випадках може бути проведений до 

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення огляду (ч. З ст. 214 КПК). 

4. Огляд при досудовому розслідуванні проводить прокурор, слідчий або за його 

дорученням співробітник оперативного підрозділу за наявності фактичних даних, які 

вказують на необхідність проведення огляду, про що зазначається в протоколі слідчої 

(розшукової) дії. Окремого процесуального рішення у вигляді постанови від імені 

прокурора, слідчого не потрібно. 

5. Окремі вимоги встановлено для огляду житла чи іншого володіння особи, проведення 

якого здійснюється згідно з правилами, передбаченими ст. 233 КПК, якою встановлено, 

що проникнення до житла чи іншого володіння особи проводиться і що може бути 

здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя приймає рішення про 



проведення огляду в житлі або іншому володінні особи з додержанням порядку, 

встановленого ч. З ст. 233 КПК. Огляд житла чи іншого володіння особи може бути 

проведено без ухвали слідчого судді: 1) у невідкладних випадках пов'язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину; 2) за добровільною згодою особи, яка ними володіє. 

У вказаних випадках слідчий у протоколі огляду обов'язково зазначає причини, що 

зумовили проведення огляду без ухвали слідчого судді (про поняття житла та іншого 

володіння особи див. коментар до ст. 233 КПК). 

6. Питання щодо участі в огляді потерпілого, підозрюваного, захисника, законного 

представника та інших учасників кримінального провадження ви- 
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рішується залежно від того, чи буде сприяти участь цих осіб успішному відшуканню 

слідів кримінального правопорушення, речей і документів, їх правильній фіксації, а 

також більш точному встановленню обстановки на місці огляду. На розсуд слідчого, за 

винятком встановлених законом випадків обов'язкового залучення, ставиться і 

вирішення питання щодо участі в огляді спеціаліста, фахові знання якого можуть 

знадобитися слідчому для ефективного відшукання, фіксації, вилучення слідів та інших 

речових доказів, що можуть мати значення для кримінального провадження. 

Відповідно до ч. 2 ст. 56 КПК потерпілий має право брати участь у слідчих 

(розшукових) та інших діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, що вносяться до протоколу, 

а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних 

дій, виконаних за його участі. Частиною 3 ст. 42 КПК передбачено право підозрюваного 

на участь у проведенні слідчих дій, а також на можливість ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до 

протоколу. Частиною 5 ст. 46 КПК передбачено право захисника брати участь у 

процесуальних діях, що проводяться за участі підозрюваного, обвинуваченого. 

7. У необхідних випадках для проведення огляду слідчий може запросити спеціаліста, 

який може надати допомогу у вигляді консультацій з питань, що вимагають спеціальних 

знань; допомогти у виявленні, закріпленні і вилученні слідів, що мають доказове 

значення, встановленні механізму їх утворення. Спеціалістами, які можуть брати участь 

в огляді, можуть бути представники різноманітних галузей знань. Відповідно до ч. 2 ст. 

71 КПК спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної 

допомоги (фотографування, складення схем, планів тощо). Спеціаліст надає допомогу 

слідчому у виявленні слідів кримінального правопорушення, встановленні механізму їх 

утворення, в розшуку, вилученні та збереженні речей і документів, що мають значення 

для кримінального провадження. Про вимоги щодо обов'язкової участі спеціаліста в 

огляді йдеться в ст.ст. 238 та 239 КПК. 

8. Заяви, зроблені учасниками огляду під час його проведення, підлягають 

обов'язковому занесенню до протоколу, незалежно від того, чи були задоволені або 

відхилені прокурором, слідчим заявлені в них клопотання. 

9. Рішення щодо значення для кримінального провадження і потреби вилучення 

виявлених під час огляду слідів, речей чи документів приймає прокурор, слідчий і він 

же здійснює їх негайний та повний огляд, пакування, опечатування та завірення 

підписами осіб, які брали участь в огляді, про що зазначається в протоколі. Такі дії 

спрямовані за збереження документів та речових доказів, що забезпечує можливість для 

їх подальшого і більш докладного вивчення й дослідження, зокрема, призначення з цією 



метою судової експертизи. Обов'язковому вилученню підлягають виявлені під час 

огляду речі, які за законом вилучені з обігу, незалежно від віднесення до цього 

кримінального провадження. 
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10. Загальною метою проведення огляду є встановлення фактичних даних, що мають 

значення для кримінального провадження, а тому будь-які дії з боку будь-кого, що 

перешкоджають досягненню цієї мети, слід вважати спробами перешкоджання 

правосуддю. На цій підставі слідчий, прокурор може заборонити будь-якій особі, що 

присутня при огляді, залишити місце огляду чи виходити з приміщення до його 

закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. 

Відповідальність за невиконання цих вимог, як і у випадку проведення обшуку, настає 

залежно від наслідків допущених порушень (розголошення даних про слідчу дію, втрата 

доказів, приховування слідів злочину, завдання матеріальної шкоди тощо). 

11. Якщо це необхідно, при оглядах слідчий, прокурор особисто або за допомогою 

спеціаліста має право робити вимірювання, складати плани, креслення, застосовувати 

фотографування, проводити фото- і відеозйомку місцевості і предметів, що знаходяться 

на ній, а також робити зліпки знайдених слідів ніг, рук тощо, що має бути відображено 

у протоколі. Плани, креслення, схеми, фотографії й відеозапис є додатками до 

протоколу, але не замінюють протоколу як основного процесуального документа, в 

якому має фіксуватися весь хід проведення й отримані результати огляду. Протокол 

обов'язково складається особою, яка проводить огляд, з дотриманням вимог, 

встановлених ст. 104 КПК. У протоколі огляду повинні в описовій формі фіксуватися 

факти, що мають доказове значення. У них не дається пояснень, інтерпретації 

встановлених фактів, явищ, не висловлюються думки слідчого чи інших осіб щодо 

механізму утворення тих або інших слідів, про походження і належність знайдених 

предметів, а лише фіксуються фактичні дані, одержані в результаті безпосереднього 

виявлення і спостереження обстановки і предметів. Якщо такі дані були встановлені 

завдяки застосуванню спеціальних технічних або криміналістичних засобів, то 

обов'язково вказується в протоколі на те, ким саме, що і з використанням яких засобів 

встановлено. 

12. В описовій частині протоколу огляду місця події необхідно вказати межі місця події, 

його місцезнаходження; загальну характеристику приміщення чи місцевості або її 

ділянки, що є місцем події (адреса будівлі, число поверхів, якщо будівля 

багатоповерхова, розташування будівлі відносно навколишнього оточення); входи і 

виходи з приміщення; детально, вичерпним чином має бути описана обстановка місця 

події і всі об'єкти огляду із зазначенням місця їх виявлення. При виявленні і дослідженні 

на місці події слідів транспортних засобів, слідів рук, взуття, тварин, знарядь злому, 

предметів, документів тощо, у протоколі огляду повинно бути вказано місце їх 

виявлення, пошкодження (якщо вони є), кількість, характер, форма, конфігурація, 

наявність індивідуальних ознак, використовувані для їх виявлення і вилучення засоби, 

вказані прийоми вилучення (виготовлення зліпка, зняття копії, вилучення предмета в 

натурі). У протоколі огляду має бути відображено, які предмети або документи і в якому 

вигляді вилучені для подальшого вивчення, направлення на експертизу тощо. 

Відсутність подібного запису в протоколі може бути розцінена в кримінально- 
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му провадженні як відсутність вказівок на джерело походження такого роду речових 

доказів, що тягне за собою втрату їх доказового значення. У протоколі огляду 



документів повинно бути відображене найменування документа, коли, ким, кому, де і 

для якої мети він виданий, коли і хто його підписав, реєстраційні дані, спосіб 

виготовлення документа, його зміст (короткий або повний), матеріал, на якому він 

виготовлений, дані про відтиснення штампів, ознаки друку, зовнішній вигляд і стан 

документа, а також інші дані. Якщо виявлено підчистки та інші сліди зміни тексту 

документа, то необхідно відобразити в протоколі ознаки і вказати, яким способом це 

виявлено. 

13. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 

відношення до кримінального провадження. Предмети й документи, що мають чи 

можуть мати відношення до кримінального провадження, долучаються до справи, і доля 

їх вирішується залежно від результатів розслідування, а всі інші, які вилучені законом 

з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, порядок доступу до якого і 

розпорядження яким встановлено главою 16 КПК. 

Стаття 238. Огляд трупа 

1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов'язкової участі судово-

медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-

медичного експерта. 

2. Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи 

іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи 

іншого володіння особи. 

3. Після огляду труп підлягає обов'язковому направленню для проведення судово-

медичної експертизи для встановлення причини смерті. 
4. Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після 

проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. 
1. Окремим видом слідчого огляду законодавець визнав огляд трупа як особливого 

об'єкта, вивчення ознак і властивостей якого вимагає обов'язкового застосування 

спеціальних знань із залученням спеціаліста. Таким спеціалістом, відсутність якого під 

час огляду вважається грубим порушенням процесуальних вимог, що призводить до 

неможливості використання встановлених даних як доказів, може бути лише судово-

медичний експерт або лікар. Судово-медичний експерт - це особа, яка займає штатну 

посаду експерта в державній спеціалізованій судово-медичній експертній установі чи її 

підрозділі. Під час огляду трупа такий експерт має права й обов'язки спеціаліста, 

встановлені ст.ст. 71 та 72 КПК, а його участь в огляді не заперечує можливості призна-

чення йому судово-медичної експертизи цього трупа, проведення якої для встановлення 

причин смерті є обов'язковою вимогою законодавця. Участь в слідчій дії не створює 

передумов для упередженості чи заінтересованості експерта 
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в результатах експертного дослідження, а вивчення спеціалістом ознак смерті у більш 

ранній період надає більші можливості для встановлення обставин, які мають значення 

для кримінального провадження. Лікарем, якого можна залучити за неможливості 

вчасного залучення судово-медичного експерта, може бути тільки особа, що має 

диплом фахівця з повною вищою медичною освітою і кваліфікацію лікаря, незалежно 

від лікарського фаху. Безумовно, бажаною в таких випадках є участь в огляді лікаря 

патологоанатома, хірурга, травматолога тощо. 

2. Судово-медичний експерт або лікар не оглядають труп, а надають допомогу слідчому, 

прокурору в його огляді. Відповідальність за повноту і якість проведення слідчої 

(розшукової) дії несе не спеціаліст, а відповідна процесуальна особа. 



3. Огляд трупа може бути окремою слідчою (розшуковою) дією або ж такий огляд 

проводять одночасно і в межах огляду місця, в якому його виявлено. Якщо таким місцем 

є житло чи інше володіння особи, то проведення слідчого огляду повинне 

підпорядковуватися порядку й правилам, встановленим відповідними статтями КПК, 

передбаченими для огляду житла чи іншого володіння особи та вимог, встановлених 

коментованою статтею. 

4. На місці виявлення трупа під час його огляду заборонено проводити будь-які 

дослідження, вносити зміни до зовнішнього вигляду трупа, виймати з тіла сторонні 

предмети чи обмивати ділянки тіла з пошкодженнями. Такі дії можуть негативно 

вплинути на встановлення справжньої причини смерті. І тому огляд трупа на місці його 

виявлення є фактично попереднім оглядом за участю спеціаліста, після якого труп 

підлягає обов'язковому направленню до судово-медичної установи для проведення 

експертизи з метою встановлення причини смерті та інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження. Огляд одягу, речей, що виявлені біля трупа і 

належать або могли належати померлій особі, зброї чи знарядь травми є невід'ємною 

частиною огляду трупа. Слідчий, прокурор, який проводить цю слідчу (розшукову) дію, 

зобов'язаний створити умови для належного збереження трупа і знайдених біля нього 

предметів від пошкодження під час транспортування до судово-медичної установи. 

Огляд трупа судово-медичним експертом під час проведення експертизи не потребує 

складання окремого протоколу, оскільки такі дії спеціаліста є частиною судово-

медичного експертного дослідження, результати якого відображаються у висновку 

експерта. 

5. В разі потреби видачі трупа рідним, близьким чи іншим особам для його поховання 

підставою для видачі може бути лише письмовий дозвіл прокурора, незалежно від того, 

яким правоохоронним органом проводиться досудове розслідування, і тільки після 

проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. 

Стаття 239. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією 1. Ексгумація трупа 

здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на 

службових осіб органів місцевого самоврядування. 
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2. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта 

та оглядається з додержанням правил статті 238 цього Кодексу. Після проведення 

ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з 

приведенням могили в попередній стан. 

3. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки 

тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних 

досліджень. 

4. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного 

закладу для проведення експертизи. 

5. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 
6. Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому 

зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це відбувалося, і в 

тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення слідчої (розшукової) дії. 

Якщо при ексгумації вилучалися речі та об'єкти для досліджень, про це 

зазначається в протоколі. До протоколу додаються матеріали вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, 



відбитки та зліпки. 
1. Ексгумація трупа - це слідча (розшукова) дія з виймання трупа з відомого місця 

поховання в землі чи в іншому місці з метою його судово-медичного дослідження, а 

також у тих випадках, коли первинне судово-медичне дослідження цього трупа було 

проведене неповно або виникли нові серйозні обставини для перевірки обставин 

кримінального правопорушення шляхом дослідження раніше похованого трупа. Доволі 

складним для дослідження, але можливим з огляду на сучасний розвиток судово-

медичної науки, можна вважати такий об'єкт, як рештки трупа після кремації, і тому 

ексгумацією слід вважати також виймання урни з попелом спаленого тіла трупа з місця 

в колумбарії. Не можна розглядати як ексгумацію виймання трупа з місця поховання, 

що було виявлене під час здійснення огляду, обшуку або під час здійснення оперативно-

розшукових заходів. 

2. Ексгумація трупа здійснюється лише за постановою прокурора. Якщо ініціатором цієї 

дії є слідчий за власною ініціативою або з ініціативи сторони захисту чи потерпілого, 

він повинен подати прокурору клопотання з викладенням мотивів та обгрунтуванням 

потреби проведення цієї слідчої (розшукової) дії. В постанові повинно зазначатися: чий 

труп підлягає вийманню з місця поховання і де це місце розташоване; з якою метою 

проводиться ця слідча (розшукова) дія (для проведення огляду, зокрема, повторного 

після поховання, пред'явлення трупа для впізнання, проведення експертизи тощо). 

Потреби отримання згоди на ексгумацію трупа від рідних чи близьких законом не 

передбачено. Виконання постанови в частині виймання трупа з місця поховання і 

повторного поховання в тому самому місці та приведення могили в попередній 
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стан покладається на органи місцевого самоврядування, що повинно бути обов'язково 

зазначено в постанові прокурора. 

3. Труп виймається з місця поховання за обов'язкової присутності судово-медичного 

експерта як спеціаліста і оглядається за його допомогою з додержанням правил, 

встановлених ст. 238 КПК. Під час ексгумації в процесі огляду трупа судово-медичним 

експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, його одягу 

та інші речі, необхідні для проведення експертизи і встановлення обставин 

кримінального правопорушення. За рішенням процесуальної особи, що здійснює слідчу 

дію, до участі в ній можуть бути залучені й інші спеціалісти з метою надання допомоги 

в огляді та фіксуванні ходу слідчої (розшукової) дії. 

За неможливості провести всі потрібні дослідження в місці ексгумації труп може бути 

доставлений до відповідного закладу судово-медичної експертизи для проведення 

експертних досліджень. На час проведення експертизи могила трупа має бути 

приведена у належний порядок. 

4. За результатами ексгумації складається протокол, у якому слідчий, прокурор зазначає 

все, що було виявлено і у тій послідовності, як це відбувалося та спостерігалося 

учасниками під час слідчої (розшукової) дії. Додатками до протоколу можуть бути 

фотознімки, матеріали аудіо- чи відеозапису, плани, схеми, інші графічні зображення, 

відбитки, зліпки. Якщо ексгумований труп пред'являвся для впізнання чи його огляд 

здійснено в іншому місці, про проведені слідчі (розшукові) дії складається окремий 

протокол. 

Стаття 240. Слідчий експеримент 

1. З метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має 



право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, 

обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. 

2. За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю спеціаліста. 

Під час проведення слідчого експерименту можуть проводитися вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися плани і схеми, виготовлятися 

графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу. 

3. До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник. 

4. Проведення слідчого експерименту допускається ja умови, що при цьому не 

створюється небезпека для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь, чи 

оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода. 

5. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, 

здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі 

ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погоджено- 
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го з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим 

Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи. 

6. Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол 

згідно з вимогами цього Кодексу. Крім того, у протоколі докладно викладаються 

умови і результати слідчого експерименту. 
1. Слідчий експеримент як окрема слідча (розшукова) дія полягає в проведенні за 

рішенням слідчого, прокурора дослідних дій, спрямованих на перевірку можливості 

сприйняття особою певних фактів, вчинення в певному місці й певним способом чи з 

використанням певних знарядь конкретних дій, існування визначених подій у 

минулому, з'ясування механізму утворення слідів тощо. Складовою слідчого 

експерименту є проведення його в умовах, що максимально наближені до тих, в яких 

подія мала місце в минулому. Тому до проведення дослідних дій і випробовувань під 

час проведення слідчого експерименту треба отримати найбільш повні відомості щодо 

обставин події, яку перевіряють, та здійснити відтворення обстановки, в якій буде 

проведено експеримент. Такі дані можуть бути встановлені в результаті проведення 

інших слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень або ж бути припущеннями, що 

випливають з висунутих слідчих версій. У результаті проведення слідчого 

експерименту слідчий, прокурор отримує нові фактичні дані, підтверджує або 

спростовує раніше отриману під час досудового розслідування інформацію, отримує 

об'єкти, які можуть стати предметом досліджень, зокрема, в межах проведення судової 

експертизи. 

Слідчий експеримент проводять для перевірки наявних даних і припущень щодо 

можливості за певних умов щось чути або спостерігати чи сприймати іншими органами 

відчуття, здійснювати певні або інші дії, виготовити певні предмети, проникнути 

певним або іншим способом у приміщення, на територію, перемістити вантаж, здолати 

конкретну відстань за допомогою технічних засобів чи без них. Дослідним шляхом 

може бути підтвердженою можливість існування чи певного перебігу в минулому 

окремих подій, явищ. 

За сутністю і завданнями проведення слідчий експеримент може становити два різних 

види дій, що мають назву однієї слідчої дії, але відрізняються за приводами, 

підготовкою, тактичними прийомами проведення та правилами, порушення яких може 



викривити отримані результати і вплинути на їх оцінку. Такими діями можуть бути 

проведення власне експерименту або перевірки в його межах раніше наданих показань 

особи в місці, про які йде мова у цих показаннях, і за участі цієї особи. 

2. Потреба участі і фах спеціаліста для надання допомоги в проведенні експерименту 

визначається слідчим, прокурором з урахуванням завдань, які поставлені перед цією 

слідчою (розшуковою) дією. Обов'язкової участі спеціаліста в проведенні слідчого 

експерименту не передбачено, проте в окремих випадках участь конкретного 

спеціаліста з криміналістичних позицій слід визнати 
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обов'язковою вимогою забезпечення ефективності слідчої дій і об'єктивності отриманих 

результатів, наприклад, слідчий експеримент за участі спеціаліста в галузі автотехнічної 

експертизи під час проведення відтворення механізму дорожньо-транспортної події. 

3. За рішенням слідчого, прокурора до участі в проведенні цієї слідчої (розшукової) дії 

можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник. Якщо 

для кримінального провадження має значення перевірка показань раніше допитаної 

особи шляхом отримання повторних показань у певному місці, то попередній допит 

такої особи та її особиста участь в проведенні слідчого експерименту є обов'язковими. 

Для виконання експериментальної частини цієї слідчої (розшукової) дії можуть бути 

запрошені статисти чи виконавці певних дій, результати яких спостерігають інші 

учасники слідчого експерименту. Якщо метою експериментальної перевірки є 

встановлення певних професійних чи інших можливостей особи, то виконувати дії, 

повідомляти про почуте, побачене повинна лише ця особа, в інших випадках слідчий, 

прокурор може здійснити експериментальні дії особисто або доручити їх проведення 

залученим учасникам. Експериментальні дії повинні здійснюватися кілька (не менше 

трьох) разів зі зміненням умов виконання, застосованих знарядь та відображенням у 

протоколі ходу й результатів кожного з етапів для формулювання висновку з оцінкою 

загальних результатів слідчого експерименту за середніми показниками, а показання 

особи, які перевіряються в певному місці, даються лише один раз із можливістю 

постановки уточню-вальних запитань, але не можуть повторюватися для отримання 

кращого чи іншого результату. 

4. Дії, що здійснюються будь-ким під час проведення слідчого експерименту, не повинні 

створювати небезпеки для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь, а також 

інших осіб, не принижувати їхні честь і гідність та не сприйматися як образливі, не 

завдавати шкоди й зайвих незручностей будь-кому. Доцільність і розмір матеріальних 

витрат чи інших ресурсів, що потрібні для проведення слідчого експерименту, 

визначається з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження. 

5. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи або умови 

проведення якого допускають потребу проникнення до таких об'єктів, здійснюється з 

дотриманням порядку і правил, встановлених КПК для проведення обшуку в житлі чи 

іншому володінні особи. 

6. Окрім загальних вимог до застосування технічних засобів з метою фіксування слідчої 

дії та складання протоколу слідчої дії, встановлених ст.ст. 104-107 КПК, додатковою 

вимогою є обов'язковість відображення в протоколі умов і результатів слідчого 

експерименту на кожному з його етапів, а в разі експериментального отримання під час 

слідчої (розшукової) дії речей, слідів, документів тощо, зазначення про подальшу долю 

таких об'єктів, зокрема, їхнє знищення, вилучення для проведення досліджень, 

долучення до матеріалів кримінального провадження тощо. 
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С т а т т я 241. Освідування особи 

1. Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого 

для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або 

особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 

експертизу. 

2. Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та, за необхідності, 

за участю судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, яке 

супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж статі, 

за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка освідусться. Слідчий, 

прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це 

пов'язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню. 

3. Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, пред'являється 

постанова прокурора. Після цього особі пропонується добровільно пройти 

освідування, а в разі її відмови освідування проводиться примусово. 

4. При освідуванні не допускаються дії, які принижують честь і гідність особи або 

небезпечні для її здоров'я. За необхідності здійснюється фіксування наявності чи 

відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет шляхом фотографування, відеозапису чи 

інших технічних засобів. Зображення, демонстрація яких може розглядатись як 

образлива для освідуваної особи, зберігаються в опечатаному вигляді і можуть 

надаватися лише суду під час судового розгляду. 

5. Про проведення освідування складається протокол згідно з вимогами цього 

Кодексу. Особі, освідування якої проводилось примусово, надається копія 

протоколу освідування. 
1. Освідування особи є різновидом слідчого огляду, специфіка підготовки й проведення 

котрого зумовлена об'єктом огляду, яким є жива людина та її тіло або окремі ділянки на 

ньому. Такий огляд здійснює слідчий, прокурор, а освіду-ваними можуть бути 

підозрюваний, свідок чи потерпілий, на тілі яких можуть бути виявлені сліди 

кримінального правопорушення або особливі прикмети, тілесні ушкодження чи інші 

ознаки, що мають значення для кримінального провадження. Достовірність наявності 

таких слідів на тілі особи для прийняття рішення про проведення слідчої дії може 

носити лише ймовірний характер. У разі призначення судово-медичної експертизи 

потерпілого, підозрюваного або свідка такі сліди й ознаки виявляються судово-

медичним експертом під час огляду особи, а тому й проведення освідування як окремої 

слідчої (судової) дії є зайвим. Водночас, результати освідування як невідкладної слідчої 

(розшукової") дії можуть стати приводом для призначення судово-медичної експертизи. 

2. Підставою для проведення освідування особи є постанова прокурора, яка виноситься 

ним за власною ініціативою або за клопотанням слідчого, 
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сторони кримінального провадження чи потерпілого. Необхідність участі судово-

медичного експерта або лікаря зумовлена потребою виявлення й описування в 

протоколі ознак, для спостереження яких потрібні медичні знання, місць на тілі, що 

приховані медичними пов'язками тощо. Освідування, яке супроводжується оголенням 

особи чи потребою огляду інтимних ділянок на тілі, здійснюється особою тієї ж статі, 

за винятком його проведення лікарем, стать якого не має значення для визнання 

принизливим факту оголювання особи, і за згодою особи, яка освідується. Частиною 2 



коментованої статті встановлено, що під час освідування може мати місце оголювання 

освідуваної особи в присутності осіб протилежної статі в разі наявності її згоди на такі 

дії, проте слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні особи 

протилежної статі, коли це пов'язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає 

освідуванню, навіть за наявності такої згоди з боку освідуваної особи. 

3. До початку проведення слідчої (розшукової) дії особі пред'являється постанова 

прокурора, після чого пропонується добровільно пройти освідування для встановлення 

обставин, які мають значення для кримінального провадження. В разі відмови пройти 

освідування, воно може бути проведене примусово, а застосовані до освідуваної особи 

заходи примусу не повинні створювати загроз її здоров'ю, життю чи бути принизливими 

за своїм характером. Під час освідування особи можуть бути оглянуті й предмети її 

одягу, зокрема білизна, а результати їх огляду заносяться до протоколу освідування 

особи й не потребують складання окремого протоколу огляду речей. 

4. Застосування технічних засобів фіксування ходу й результатів освідування 

здійснюється за наявності такої потреби, до того ж зафіксованими на фотознімках чи у 

відеозаписі можуть бути не всі події, що відбувалися під час проведення слідчої 

(розшукової) дії, а лише сліди чи інші ознаки на тілі освідуваної особи, для виявлення 

яких і призначалося освідування, або місця, на яких таких ознак немає, хоча до початку 

слідчої дії передбачалася їх наявність. Результати застосування технічних засобів 

фіксування оформлюються як додатки до протоколу і додаються до матеріалів 

провадження, але ті зображення, демонстрація яких стороннім особам може 

розглядатися як образлива для освідуваної особи, зберігаються в запечатаному і 

завіреному підписом слідчого, прокурора конверті. З матеріалами провадження такі 

додатки до протоколу для ознайомлення нікому з його учасників не надаються і можуть 

бути надані лише суду під час судового розгляду. 

5. Копія протоколу освідування надається освідуваній особі в обов'язковому порядку 

лише в тому випадку, коли проти проведення освідування вона заперечувала і таке 

освідування було проведене примусово. 

Стаття 242. Підстави проведення експертизи 

1. Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 

провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування 

обставин, що мають значення для кримінального проваджен- 
538 

ня, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для 

з'ясування питань права. 

2. Слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення 

експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які 

викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про 

можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом 

неможливо отримати ці відомості; 

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадження 

щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 

3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 



експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. 
1. Проведення експертизи є процесуальною дією, котра передбачає призначення 

експертизи, проведення досліджень і надання висновку експертом з питань, вирішення 

яких потребує спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і які 

поставлені перед експертом за зверненням сторони кримінального провадження, за 

дорученням слідчого судді чи суду, або відповіді на які надані експертом за його 

ініціативою, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального 

провадження, необхідно використати спеціальні знання. Спеціальні знання можуть 

відноситися до будь-якої сфери людської діяльності - науки, техніки, мистецтва, 

ремесла. Винятки становлять правові знання. Експерт не вправі вирішувати питання 

правового характеру (наприклад, чи мало місце вбивство або самогубство; надання 

кваліфікації дій особи за певною статтею чи частиною статті кримінального закону; чи 

є нестача результатом розкрадання або недбалості тощо), навіть якщо вони перед ним 

поставлені. Експерт вправі вирішувати лише питання спеціального характеру, 

наприклад, чи не спричинене поранення власною рукою, питання ж стосовно того, мало 

місце вбивство або самогубство, на основі висновків експерта та сукупності інших 

зібраних за кримінальним провадженням доказів вирішують органи досудового 

розслідування та судового провадження. 

2. Частина 2 коментованої статті містить перелік обставин, встановлення яких 

зобов'язує слідчого або прокурора звернутися до експерта для проведення експертизи. 

По суті, йдеться про обов'язковість призначення й проведення експертиз у випадках, 

вказаних в п.п. 1-5 ч. 2 ст. 242 КПК. Така вимога закону зумовлена необхідністю 

доказування тих обставин, без встановлення яких неможливо вирішити кримінальне 

провадження. Відсутність у кримінальних провадженнях висновків експертів з питань, 

перерахованих в п.п. 1-5 ч. 2 ст. 242 КПК, розглядається як підстава для висновку про 

те, що зібрані докази є недостатніми 
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для вирішення кримінального провадження. Положення коментованої статті 

відповідають загальним правилам збирання, перевірки й оцінки доказів. 

3. Проведення судово-медичних, судово-психіатричних, комплексних судово-медичних 

та психіатричних або судово-психіатричних та психологічних експертиз доволі часто 

пов'язується із вторгненням у сферу особистих інтересів підозрюваного, потерпілого, 

свідка, що може полягати в обмеженні їх недоторканості, свободи, а також потребою 

отримання від досліджуваних експертами людей відомостей особистого характеру. 

Результати окремих експертних досліджень інколи безпосереднім чином торкаються 

інтересів цих осіб й водночас істотно впливають на результат кримінального 

провадження. Тому в процесі підготовки й проведення експертиз, об'єктами 

дослідження яких є живі особи, першочергову увагу треба приділяти дотриманню 

розроблених і затверджених правових положень, що забезпечують обґрунтованість 

вторгнення в сферу особистих прав, свобод та інтересів громадян. Такі норми повинні 

застосовуватися лише у виключних випадках, в порядку та межах, що встановлені 

законом, та зумовлені потребою виконання завдань кримінального судочинства, 

зокрема: 1) п. 1 ч. 2 коментованої статті встановлює обов'язковість призначення й прове-

дення експертизи для встановлення причини смерті, що настала не з природних причин. 

З цією метою призначається судово-медична експертиза, об'єктами якої є труп людини 

та (або) його частини. При проведенні такої експертизи експерт вирішує суто медичні 

питання і не вправі визначати вид насильницької смерті (вбивство або самогубство), 



особливу жорстокість позбавлення життя тощо, тобто обставини, які вимагають 

правової оцінки та юридичної кваліфікації. Судово-медична експертиза зі встановлення 

причини насильницької смерті проводиться, як правило, одним експертом. У випадках 

складності та значного обсягу експертного дослідження експертизи ексгумованого 

трупа з метою встановлення причини настання смерті вона може проводитися двома та 

більше експертами; 2) відповідно до п. 2 ч. 2 коментованої статті для встановлення 

тяжкості та характеру тілесних ушкоджень обов'язково призначається й проводиться 

експертиза. Законодавець не встановлює, експертизою якого виду ці обставини мають 

встановлюватися, проте характер вирішуваних завдань, об'єкти та предмет експертного 

дослідження вказують на те, що обов'язковим для з'ясування цих питань є призначення 

судово-медичної експертизи живих осіб. На це орієнтує і вища судова інстанція. В 

постанові Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» в п. 27 звертається увага 

судів на те, що для встановлення причин смерті, тяжкості й характеру тілесних 

ушкоджень призначення експертизи є обов'язковим. При цьому слід ураховувати, що 

визначення наявності ознак особливої жорстокості, мучення, мордування, катування, 

знівечення обличчя є компетенцією суду. Встановлювати ж, чи є знівечення обличчя 

непоправним, необхідно за допомогою судово-медичної експертизи. Водночас, треба 

мати на увазі, що висновки судово-медичних експертиз містять лише медичну оцінку 

наслідків злочинного діяння, і саме в такому розумінні вони 
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повинні оцінюватися. До того ж таку експертизу потрібно назначати не лише 

обов'язково, а й негайно, як тільки виникне потреба та будуть наявними умови для її 

призначення. Зволікання з призначенням експертизи може призвести до негативних 

наслідків, а то й неможливості дослідження окремих об'єктів. Ступінь тяжкості та 

характер тілесних ушкоджень визначаються за правилами та кваліфікаційними 

ознаками, закріпленими в Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості 

тілесних ушкоджень, які затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 17 січня 1995 р. № 6; 3) проведення експертизи за кримінальним провадженням є 

обов'язковим для визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, 

які викликають сумніви щодо його осудності, обмеженої осудності. Встановлення 

психічного стану є винятковою компетенцією судово-психіатричної експертизи, а стан 

осудності визначає лише суд, проте за дотримання умови обов'язкового проведення 

експертизи і спираючись на висновки судових експертів. Психічний стан особи може 

впливати на здатність підозрюваного самостійно захищати свої права і законні інтереси 

в кримінальному судочинстві. Якщо для встановлення осудності підозрюваного 

законодавство передбачає обов'язковість призначення експертизи, оскільки в своєму 

рішенні суд повинен спиратися на спеціальні знання в галузі психіатрії, то 

обов'язковості проведення судової експертизи для встановлення інших психічних станів 

підозрюваних, потерпілих, а часом і свідків, законом не передбачено. Проте наявність в 

особи вад психічного здоров'я, які впливають на здатність розуміти сутність перебігу 

процесу, керувати своїми діями, правильно сприймати обставини, що мають значення 

для справи, і давати про них правильні свідчення, може бути встановлена лише в разі 

застосування спеціальних знань у галузі психіатрії. У зазначених випадках оцінка судом 

показань особи без урахування думки спеціалістів щодо стану її психічного здоров'я 

може призвести до помилок в обгрунтуванні прийнятих рішень. Під час проведення 

експертного дослідження можна виявити не тільки психічний розлад, а й ступінь його 



впливу на психологічні механізми формування поведінки як психологічного феномену. 

До того ж, основне значення матиме саме психологічний висновок щодо здатності 

особи повною або неповною мірою усвідомлювати свої дії, керувати ними, розуміти 

сутність обставин, що мають значення для кримінального провадження, давати про них 

показання. Зазвичай для встановлення осудності (неосудності) чи обмеженої осудності 

складання експертного висновку потребує проведення складних і довготривалих дослі-

джень, різноманітних спостережень за підекспертним в умовах стаціонару з одночасним 

застосуванням лікарняних заходів. І тому найчастіше ці питання вирішуються шляхом 

призначення стаціонарної судово-психіатричної або стаціонарної комплексної судово-

психіатричної і психологічної експертиз; 4) підставою для зобов'язання слідчого або 

прокурора звернутися до експерта за проведенням експертизи з метою встановлення 

віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її 

до кримінальної відповідальності, є відсутність документа про вік особи або наявність 

документа, 
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що викликає сумніви щодо достовірності відомостей, які містяться в ньому, а іншим 

способом неможливо отримати ці відомості. Для встановлення цих обставин 

обов'язково потрібно призначати судово-медичну або комплексну судову медичну й 

психологічну експертизу Відповідна експертиза призначається за участі спеціалістів у 

галузі судової медицини, дитячої та юнацької психології; 5) процесуальний закон 

зобов'язує особу, що здійснює кримінальне провадження, призначити експертизу 

потерпілої особи за провадженнями про злочини, що вчинені на статевому грунті, для 

встановлення статевої зрілості потерпілої особи, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 

КК). Проте ця категорія кримінальних проваджень потребує обов'язкового з'ясування 

більш широкого кола питань, які спеціалісти в галузі судової медицини називають 

питаннями «статевих станів». Проведення таких судово-медичних експертиз має певні 

особливості. Дослідження повинен проводити судово-медичний експерт, який пройшов 

спеціальну підготовку, частіш за все такі дослідження здійснюють комісійно з 

залученням акушера-гінеколога, венеролога, сексопатолога, невропатолога тощо 

залежно від конкретного випадку. Обстеження осіб, які не досягли 16-річного віку, 

повинно здійснюватись в присутності батьків, опікунів, а в разі їх відсутності - педагога. 

В необхідних випадках обстежувані направляються для клінічного обстеження в 

спеціалізовані медичні заклади (наприклад, у гінекологічне відділення лікарні). При 

проведенні таких експертиз, крім потерпілої особи, проводять обстеження і 

підозрюваних. 

4. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи 

здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. З огляду на те, що цією статтею не 

визначено процесуальної категорії осіб, яким може бути призначено судово-медичну 

або судово-психіатричну експертизу в примусовому порядку, слід вважати, що така 

експертиза може бути призначена примусово підозрюваному, потерпілому, а за певних 

і виключних обставин - і свідку. Примусовість проведення експертизи полягає в тому, 

що особа, якій призначено експертизу, освідується спеціалістами в галузі судової 

медицини або судової психіатрії проти її волі. Проведення такого освідування 

експертом амбулаторно є не довготривалим і не потребує значного часу для 

перебування особи в певному місці в умовах судово-медичного чи психіатричного 

стаціонару. Тому в разі відмови підозрюваного, потерпілого свідка прибути у 

визначений час у призначене для проведення експертизи місце рішення про здійснення 



приводу такої особи під час досудового розслідування приймається слідчим суддею за 

клопотанням слідчого, прокурора, а під час судового провадження - судом у порядку, 

встановленому ст.ст. 140-143 КПК. З огляду на те, що умови проведення стаціонарної 

судово-медичної та стаціонарної психіатричної експертиз потребують тривалого 

утримування особи в умовах відповідного медичного стаціонару з обмеженням у 

пересуванні, спілкуванні з іншими особами та з потребою дотримання режиму, 

зумовленого проведенням експертних досліджень, дозвіл на проведення стаціонарної 

судово-медичної та стаціонарної судово-психіатричної експертиз може бути наданим 

лише щодо підозрюваного 
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чи обвинуваченого, а порядок його надання та застосування здійснюється за правилами, 

що встановлені КПК для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Слідчим, прокурором приймається процесуальне рішення про призначення 

конкретного виду стаціонарної експертизи і визначається місце її проведення, а слідчим 

суддею чи судом приймається рішення щодо розміщення особи в стаціонарному 

відділенні державної судово-медичної чи судово-психіатричної експертизи на час 

проведення експертних досліджень за участі цієї особи. 

Стаття 243. Порядок залучення експерта 

1. Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення 

експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи потерпілого. 

2. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на договірних умовах 

для проведення експертизи, у тому числі обов'язкової. 
3. Експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту 

у випадках та в порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу. 
1. Коментована стаття визначає можливість та загальний порядок залучення експерта 

сторонами кримінального провадження. Перша частина містить принципові положення, 

які обумовлюють порядок залучення експерта стороною обвинувачення. Проведення 

судової експертизи - це слідча дія, яка являє собою особливу, передбачену 

кримінальним процесуальним законом форму одержання нових знань, що мають 

значення для справи, за допомогою проведення досліджень особами зі спеціальними 

знаннями в галузях науки, техніки, мистецтва тощо. Процесуальну форму цієї слідчої 

дії визначають закріплені в законі положення, що передбачають умови й процедури 

залучення спеціалістів для її проведення. Призначення експертизи віднесено на розсуд 

слідчого, прокурора, слідчого судді (крім випадків, коли процесуальні особи зобов'язані 

звернутися до експерта для проведення експертизи), який приймає рішення виходячи з 

конкретних обставин кримінального провадження, необхідності застосування 

наукових, технічних або інших спеціальних знань і неможливості встановлення 

фактичних даних іншим шляхом. Таке рішення може бути прийнятим слідчим, 

прокурором не лише за їх ініціативою, а й за клопотанням сторони захисту чи 

потерпілого. 

2. У ч. 2 коментованої статті надано право захисту самостійно залучати експертів на 

договірних умовах для проведення експертизи, зокрема обов'язкової. Щодо останньої, 

то вона буває судово-медичною або судово-психіатричною чи комплексною судово-

медичною та психіатричною. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову 

експертизу», змін до якого не внесено, судово-медичні та судово-психіатричні 

експертизи проводяться виключно державними спеціалізованими установами, але це не 

заважає їх проведенню за дорученням захисту 



 543 

на договірних умовах. Крім того, сторона захисту може клопотати перед особою, що 

здійснює кримінальне провадження, про залучення експертів і призначення експертизи. 

3. Залучаючи експерта для проведення експертизи, слідчий, прокурор повинен 

дотримуватися такої процедури: визначити юридичні та фактичні підстави, а також 

обрати момент призначення експертизи; вибрати експерта та з'ясувати необхідні дані 

щодо його спеціальності та компетентності; визначити установу, в якій повинна бути 

проведена судова експертиза і в якій є відповідні спеціалісти; сформулювати питання, 

що підлягають вирішенню експертами; скласти постанову про призначення експертизи 

з вказівкою часу й місця її проведення; підготувати для дослідження матеріали (об'єкти) 

та зразки для порівняльного дослідження; відібрати, належним чином упакувати й 

надати у розпорядження експерта матеріали кримінального провадження, які необхідні 

для проведення дослідження. 

При залученні експерта на слідчого, прокурора покладається обов'язок з'ясування 

необхідних даних щодо спеціальності та компетенції експерта. Ці дані встановлюються 

під час бесіди з ймовірним експертом та з'ясування питання про те, чи не зацікавлений 

він у вирішенні кримінального провадження, при вивченні документів, що засвідчують 

його особу, а також підтверджують освіту, спеціалізацію, стаж наукової, практичної та 

експертної роботи, місце роботи, посаду, яку він займає тощо. Дані щодо спеціальності 

та компетенції експерта, який є співробітником експертної установи, встановлюються 

його керівником та відображаються в окремій довідці або у висновку експерта. 

4. Згідно з ч. 2 ст. 22 КПК сторони кримінального провадження мають рівні права на 

збирання та подання до суду клопотань, скарг, речей, документів, інших доказів, а також 

на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. Сторона захисту, 

відповідно до ч. З ст. 42 КПК, має право збирати і подавати слідчому, прокурору, 

слідчому судді докази. Підозрюваному, обвинуваченому та їхнім захисникам надано 

право самостійно вирішувати питання про необхідність проведення судової експертизи 

й надано можливість реалізувати це право. 

5. Сторона захисту може звернутися з клопотанням до слідчого судді про залучення 

експерта. Відповідно до ч. 2 ст. 244 КПК у клопотанні зазначається: 1) короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) 

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону 

України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій 

необхідно доручити проведення експертизи; 5) вид експертного дослідження, що 

необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. 

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта 

1. У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони захисту 

про залучення експерта особа, що заявила відповідне кло- 
 

потання, має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого 

судді. 

2. У клопотанні зазначається: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким 

подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 



3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або експертна установа, якій необхідно 

доручити проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують неможливість самостійного залучення 

експерта стороною захисту. 

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 

п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, 

повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим 

суддею обов'язковою. 

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що 

постановляє ухвалу. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників 

розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 

6. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю ухвалою 

доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам, 

якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не 

залучила його або на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта 

були поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок 

з питань, для з'ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують 

достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших 

об'єктивних причин. 
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7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Слідчий суддя маг право не включити до ухвали запитання, 

поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на 

них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для 

судового розгляду, обгрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності маг право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про 

залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи 

відповідно положень статті 245 цього Кодексу. 

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням 



якої він був залучений. 
1. У коментованій статті визначені умови й порядок вирішення заявленого клопотання 

не лише про залучення для проведення експертизи конкретного спеціаліста як експерта, 

а й фактично заявленого клопотання про призначення судової експертизи як взагалі, так 

і з залученням конкретного експерта чи призначення експертизи в конкретній 

експертній установі. Під час досудового розслідування рішення про призначення 

експертизи приймає слідчий, прокурор, який здійснює провадження. Таке рішення 

приймається за власною ініціативою процесуальної особи або з ініціативи сторони 

захисту, що може бути висловлена в її клопотанні. За допомогою клопотання особа, яка 

його заявила, доводить до відома слідчого, прокурора свою думку про необхідність 

проведення конкретного виду експертизи, про перелік питань, які необхідно вирішити 

експертизою тощо. Слідчий (прокурор) зобов'язаний задовольнити таке клопотання, 

якщо обставини, які підлягають з'ясуванню, мають значення для кримінального 

провадження. Отримавши від сторони захисту клопотання про призначення експертизи 

чи призначення конкретного експерта або вибір конкретної експертної установи, яким 

має бути призначено експертизу, слідчий, прокурор може погодитись із таким 

клопотанням або своєю вмотивованою постановою відмовити у його задоволенні. 

Відмова слідчого, прокурора у задоволенні клопотання не позбавляє сторону захисту 

права звернутися з цього ж приводу до слідчого судді з клопотанням про залучення 

експерта під час досудового розслідування. 

2. У поданому на ім'я слідчого судді клопотанні повинно бути зазначено: 

1) короткий, але пов'язаний із сутністю заявленого клопотання виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність і у вчиненні якого висунуто 

підозру особі; 3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання і які 

розкривають потребу застосування спеціальних знань саме в порядку призначення й 

проведення експертизи; 4) експерт, якого необ- 
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хідно залучити, або експертна установа, якій необхідно доручити проведення 

експертизи і чому цю експертизу не можна призначити іншим спеціалістам; 5) вид 

експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно 

поставити перед експертом. До клопотання стороною захисту також додаються: 1) копії 

матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а в разі наявності таких 

матеріалів у розпорядженні слідчого, прокурора або в інших осіб і ненадання їх стороні 

захисту за її клопотанням, з вказівкою на те, де знаходяться потрібні для вирішення 

клопотання матеріали; 2) копії документів, які підтверджують неможливість 

самостійного залучення експерта стороною захисту (наприклад, копія відмови 

спеціаліста, до якого зверталася сторона захисту, у проведенні експертизи). 

3. Частиною 3 коментованої статті передбачається, що клопотання повинен розглядати 

слідчий суддя місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудове розслідування, також встановлено строк розгляду клопотання - не пізніше 

п'яти днів із дня його надходження до суду. Днем надходження клопотання вважається 

дата реєстрації клопотання у встановленому порядку в канцелярії суду. 

4. Слідчий суддя, аналізуючи позицію сторони захисту про залучення експерта, бере до 

уваги питання, якого експерта у клопотанні пропонується залучити або якій експертній 

установі необхідно доручити проведення експертизи. Сьогодні судово-експертну 



діяльність здійснюють значна кількість експертів (інформація, що наведена в Реєстрі 

атестованих судових експертів, постійно змінюється - у декого з експертів закінчується 

строк дії свідоцтва, хтось щойно пройшов підтвердження кваліфікації), третина з яких 

здійснюють експертну діяльність самостійно, на приватних засадах, ще третина - 

працюють з державними експертними установами за цивільно-правовими угодами, інші 

працюють в штаті експертних установ. Отже, сторона захисту може клопотати перед 

слідчим суддею про залучення експертної установи або приватного експерта до 

проведення експертизи. Особа, яка заявила клопотання, у випадках необхідності 

дослідження об'єктів, що мають специфіку, обґрунтовує свою позицію щодо 

доцільності залучення фахівця в цій галузі. 

5. У разі клопотання сторони захисту про необхідність залучення до проведення 

експертизи конкретного фахівця, який не працює в експертній установі, слідчий суддя 

має переконатися, що такий фахівець є атестованим судовим експертом і внесений до 

Реєстру атестованих судових експертів. Сторона захисту, подаючи клопотання про 

призначення судової експертизи, надає свої пропозиції щодо кандидатури експерта, 

інформацію з даних Реєстру вона може отримати на веб-сайті Міністерства юстиції 

України. 

Сторона захисту у клопотанні про залучення експерта повинна зазначити вид 

експертного дослідження, яке необхідно провести. Основними видами експертизи є: 

криміналістична (почеркознавча; авторознавча; технічна експертиза документів; 

фототехнічна; портретна; трасологічна (крім досліджень слідів пошкодження одягу, 

пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних 
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пошкоджень, які проводяться в бюро судово-медичної експертизи); балістична; 

вибухотехнічна; відеозвукозапису; матеріалів, речовин та виробів з них (лакофарбових 

матеріалів і покрить, полімерних матеріалів, пластмас, волокнистих матеріалів, 

нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, скла, кераміки, наркотичних, 

сильнодіючих і отруйних речовин, спиртомістких сумішей, металів і сплавів); 

ґрунтознавча; біологічна; екологічна із дослідження пестицидів; інженерно-технічна 

(автотехнічна, транспортно-залізнична, стану доріг та дорожніх умов, гірничотехнічна, 

пожежно-технічна, будівельно-технічна, в галузі охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, електротехнічна, комп'ютерно-технічна, телекомунікаційних систем 

та засобів), економічна, товарознавча, автотоварознавча, оціночна (зокрема, оцінка 

цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, будівельних об'єктів та споруд, 

машин, обладнання, транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів); 

експертиза охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності; психологічна; 

мистецтвознавча. Перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом, сторона 

захисту пропонує, виходячи з предмета дослідження. 

6. Всі клопотання сторони захисту про залучення експерта мають бути розглянуті в 

найкоротший строк, але не пізніше п'яти днів із дня надходження до суду. Такою 

вимогою законодавець підкреслює, що це важлива процесуальна гарантія, надана 

підозрюваному, його захиснику, представнику для здійснення їхніх законних прав. 

Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її 

неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана 

слідчим суддею обов'язковою. 

Клопотання сторони захисту щодо залучення експерта підлягає розгляду і вирішенню 

лише за умови додержання вимог ч. 2 ст. 244 КПК. Перед тим, як перейти до прийняття 



рішення щодо клопотання, слідчий суддя повинен пересвідчитися, чи всі необхідні 

вимоги ч. 2 цієї статті додержані. У випадках, якщо клопотання подано без додержання 

вимог ч. 2 цієї статті, слідчий суддя повертає його особі, яка його подала із вказівкою 

на причини повернення, про що постановляє ухвалу. 

7. Розглядаючи клопотання, слідчий суддя має право заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. Саме на 

особу, що звернулася з клопотанням про проведення експертизи, покладається 

обов'язок доведення, що питання, які мають істотне значення для кримінального 

провадження, можуть бути вирішені експертом. Відповідно до ч. 2 ст. 332 КПК слідчий 

суддя має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, 

експерту або експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 1) для 

вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його або на 

вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, 

що не дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з'ясування яких 

необхідне проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що 
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залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний 

висновок; 2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об'єктивних причин. 

8. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Відповідно до ч. З ст. 332 КПК слідчий суддя має право не включити до 

ухвали запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо 

відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для 

судового розгляду. Проте таке рішення потребує відповідного обгрунтування в ухвалі. 

9. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про 

залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи 

відповідно до положень ст. 245 КПК. 

10. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається через цього суддю особі, 

за клопотанням якої він був залучений. 

Стаття 245. Отримання зразків для експертизи 

1. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони 

відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за 

проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим 

суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання 

зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим 

спеціалістом. 

2. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160—166 цього 

Кодексу). 

3. Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, 

передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно 

надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони 

кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому 



статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або 

зобов'язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити 

відбирання біологічних зразків примусово. 
1. Отримання зразків для експертизи - це самостійна процесуальна дія, що проводиться 

стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи, 

слідчим суддею у випадках, якщо експертиза призначена за клопотанням сторони 

провадження або судом з метою забезпечення проведення експертизи та встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження. Звертатися за 

проведенням експертизи під час досудового розслідування мають право слідчий, 

прокурор, а стороні захисту 
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надається право звертатися до них з клопотанням про залучення експерта та залучати 

експерта безпосередньо за угодою. Зразки, отримані для експертизи, не є доказами у 

кримінальній справі, проте несуть в собі інформацію, що має доказове значення. Така 

інформація стає доступною і може бути застосована в доведенні по кримінальному 

провадженню лише в результаті проведення експертизи. Саме тому зразки для 

порівняльного дослідження мають особливий процесуальний статус, являють собою 

матеріал для отримання нового або перевірки вже наявного доказу. 

2. Коментована стаття не містить поняття та вичерпного переліку зразків, які 

одержуються для порівняльного дослідження. В слідчій та судово-експертній практиці 

вважається загальноприйнятим, що зразки - це об'єкти, які відображають властивості 

або особливості людини, тварини, трупа, предмета, матеріалу або речовини, а також 

інші зразки, необхідні стороні кримінального провадження або суду для призначення 

судової експертизи, а експерту - для проведення досліджень і наданні висновку. Зразки, 

отримані для проведення експертизи, самі по собі не встановлюють обставин, що 

входять до предмета доказування, вони потрібні для порівняльного дослідження під час 

проведення експертизи. Такі зразки повинні мати репрезентативність (достатність у їх 

кількості і якості) та бути порівнюваними (створювати можливість порівняння). 

Отримання зразків для експертизи повинно здійснюватися з дотриманням таких вимог: 

забезпечення прав і свобод людини; одержання зразків належною особою у 

передбаченому порядку; забезпечення безсумнівності походження зразків від 

конкретного об'єкта, їх достовірності; правильне документування ходу і результатів 

слідчої дії. 

3. Юридичною підставою для отримання зразків є постанова слідчого, прокурора (ч. З 

ст. 110 КПК), що здійснює досудове розслідування, або ухвала слідчого судді, суду (ст. 

164 КПК), а науковою - неможливість вирішення поставлених експерту питань без 

спеціально підібраного порівняльного матеріалу. Рішення щодо отримання зразків, 

необхідних для експертизи, повинно прийматися стороною кримінального 

провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої 

експертиза призначена слідчим суддею, з урахуванням конституційних гарантій прав і 

свобод людини. Саме тому при отриманні зразків для експертизи не повинні 

використовуватися методи, небезпечні для життя й здоров'я людини або ті, що 

принижують її честь і гідність, а способи відбору зразків, реалізація яких вимагає 

проведення проникнення до житла чи іншого володіння особи, до приміщень тощо 

передбачає проведення таких дій у порядку, що встановлений для проведення 

відповідних слідчих (розшукових) дій. 

4. Для отримання зразків для експертизи необхідно винести вмотивовану постанову (ч. 



5 ст. 110 КПК), в якій коротко описують обставини кримінального провадження, що 

зумовлюють необхідність одержання зразків, конкретні види зразків і перелік осіб, у 

яких вони будуть вилучатися з обов'язковим зазначенням процесуального становища 

останніх. За законом сторона кримінального 

550 

провадження має право отримати у підозрюваного або обвинуваченого зразки, 

необхідні для порівняльного дослідження. У потерпілого або свідка припускається 

отримання зразків лише за необхідності перевірки, чи не залишені цими особами сліди 

в певному місці або на речових доказах, а після отримання зразків скласти протокол (ст. 

104 КПК), в якому обов'язково повинні бути зазначені такі відомості: який саме зразок 

вилучено (його точну назву, характеристику та кількість); у кого він отриманий (у 

підозрюваного, обвинуваченого, свідка чи потерпілого); в який матеріал або ємність він 

упакований (поміщений) і яким чином посвідчена його ідентичність; де він буде 

зберігатися; зауваження, які надійшли від учасників при проведенні цієї слідчої дії. 

5. При підготовці до отримання зразків особа, яка призначає експертизу, повинна 

вирішити питання про участь у названій дії спеціаліста певного профілю знань і 

запросити його для участі в слідчій (розшуковій) дії. На етапі вилучення або відібрання 

зразків може бути використана допомога спеціаліста у створенні обставин та умов 

отримання зразків, застосуванні інструментів і приладів, визначенні якості та 

достатньої кількості отриманих зразків, роз'ясненні правил і способів їх вилучення або 

одержання, пакування і зберігання до часу передачі експерту тощо. При складанні 

протоколу спеціаліст допоможе слідчому правильно описати назву зразків, їх якість, 

особливості упаковки та інші обставини, які повинні бути у ньому відображені. Крім 

загальних процесуальних і тактичних правил при отриманні окремих зразків, важливо 

додержуватися й специфічних правил, які випливають з їх особливостей, а також 

існуючих технічних, санітарних та інших нормативів. Допомога спеціаліста має 

важливе значення не тільки при відборі зразків, а й при оцінці їх достатності та при-

датності для дослідження. Спеціаліст, який знає технологічні умови і вимоги 

Держстандарту, може визначити та вказати на відповідність отриманих зразків 

пред'явленим вимогам. У разі їх невідповідності він з'ясовує причину, повідомляє про 

це особу, яка призначила експертизу, і надає необхідну допомогу в повторному або 

додатковому їх відборі відповідно до існуючих правил та інструкцій. 

6. Порядок відбирання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 160— 166 КПК). За 

своїм походженням порівняльні зразки можуть бути вільними (умовно вільними) та 

експериментальними. Вільні зразки для експертизи спеціально не створюються, вони 

взагалі можуть не мати безпосереднього відношення до кримінального провадження. 

Залежно від обставин кримінального провадження, характеру досліджуваних об'єктів і 

завдань, поставлених на вирішення експерту, вільними зразками можуть бути, 

наприклад, тексти документів або підписи, виконані підозрюваним до початку 

кримінального провадження та не у зв'язку з ним; відбитки печаток і штампів; подібні з 

досліджуваними об'єктами шматки паперу, тканин тощо. 

Умовно вільними є зразки, що отримані після початку кримінального провадження і в 

його межах, але не у зв'язку з призначенням експертизи 
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(наприклад, зразки почерку чи підпису особи у протоколі, на вилучених під час обшуку 

документах тощо). 



Трапляються випадки, коли необхідне проведення експертизи за такими об'єктами, 

вільні зразки яких неможливо знайти (наприклад, відбитки босих ніг, зліпки зубів 

тощо). Якщо неможливо отримати вільні зразки у достатній кількості або з певними 

властивостями, останні можуть бути доповнені або замінені експериментальними. На 

відміну від вільних, експериментальні зразки спеціально відбираються для проведення 

експертизи. Вони, як правило, отримуються в результаті проведення слідчої дії. 

Особливість цих зразків полягає у тому, що їх отримують у спеціально підготовлених 

умовах і можуть відбирати необмежену кількість разів, щоб усунути елементи 

штучності, вплив випадкових причин. 

7. При отриманні зразків і підготовці матеріалів на експертизу сторони кримінального 

провадження повинні керуватися правилами, викладеними в інструкціях про 

призначення та проведення окремих видів судових експертиз. При цьому повинні бути 

створені такі умови, які забезпечували б отримання необхідної їх кількості та якості, а 

також гарантували б безсумнівність їх походження. Всі досліджувані об'єкти й зразки 

мають бути відповідно упаковані, опечатані і засвідчені пояснювальним написом та 

підписом особи, яка одержувала зразки. Упаковка добирається з урахуванням 

особливостей об'єктів дослідження і повинна захищати їх від пошкоджень та 

привнесення будь-яких змін під час транспортування й зберігання. 

8. Під час отримання зразків для експертизи від живих осіб може мати місце певне 

обмеження особистої недоторканості або це створюватиме загрозу їхньому здоров'ю. 

Як зразки можуть бути отримані фрагменти волосся з різних частин тіла, частки 

епідермісу, кров, сперма, потожирова речовина, слина, експериментальні відбитки зубів 

тощо. Отримання біологічних зразків (наприклад, проб крові, слини, сперми, сечі та 

інших біологічних виділень) здійснюється за участі спеціаліста або особи, котрій 

доручається проведення судової експертизи. Отримання зразків, що пов'язане з 

оголенням особи, здійснюється особами тієї ж статі, за винятком їх проведення лікарем 

і за згодою особи, в якої одержують біологічні зразки (ч. 2 ст. 241 КПК). Є види зразків, 

відбір яких вимагає не лише обов'язкової участі спеціаліста, а й вибору місця їх відбору. 

Так, зразки крові та інші виділення людського організму повинні відбиратися лише в 

умовах медичного закладу при дотриманні санітарних норм, що виключали б можливі 

шкідливі наслідки для здоров'я особи, в якої вони відбираються. При такому відібранні 

слідчий повинен керуватися відповідними відомчими інструкціями і методичними 

рекомендаціями. 

9. Коментованою статтею передбачено механізм примусового відбирання біологічних 

зразків у порядку, встановленому ст.ст. 160-166 КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

             Тема: Провадження негласних  слідчих (розшукових) дій 

              

             1.. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії 
 

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій 



1. Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості 

про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

2. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про 

злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні 

слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що 

проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 цього 

Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або 

особливо тяжких злочинів. 

3. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, 

прокурор, а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. 

Слідчий зобов'язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо 

проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. 

Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

4. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої 

негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. 

5. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначається строк 

її проведення. Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути 

продовжений: 

прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням, 

- до вісімнадцяти місяців; 

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча (розшукова) 

дія проводиться за його або слідчого рішенням, - до шести місяців; 

начальником головного, самостійного управління Міністерства внутрішніх справ 

України, Центрального управління Служби безпеки України, головного 

управління, управління Міністерства внутрішніх справ України, органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу 

державного бюро розслідувань в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі, регіонального органу Служби безпеки України в межах 

компетенції, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням 

слідчого, - до дванадцяти місяців; 

Міністром внутрішніх справ України, Головою Служби безпеки України, головою 

органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 
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законодавства, головою державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до вісімнадцяти місяців; 

слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його 

рішенням у порядку, передбаченому статтею 249 цього Кодексу. 

6. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює 

досудове розслідування злочину, або за його дорученням - уповноважені 

оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України, органів Державної митної служби України. За рішенням слідчого 

чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть 



залучатися також інші особи. 
1. Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про 

факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених КПК. Негласність означає неочевидність, скритність слідчих 

(розшукових) дій, що проводяться, від осіб, які в них не беруть участь, зокрема, від 

співробітників слідчих та оперативних підрозділів, але насамперед від об'єктів, щодо 

яких вони проводяться. Така форма проведення слідчих (розшукових) дій дозволяє 

попередити можливу протидію розслідуванню злочину, гарантувати безпеку учасників 

кримінального провадження, зібрати відомості про злочин та особу, яка його вчинила. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України у главі 21 містить вичерпний перелік 

негласних слідчих (розшукових) дій: 

втручання в приватне спілкування (аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на 

кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем); 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; 

спостереження за особою, місцем або річчю; 

аудіо-, відеоконтроль місця; 

контроль за вчиненням злочину; 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації; 

негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. 

Інші нормативно-правові акти (постанови Кабінету Міністрів України, накази 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби 

безпеки України, органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового 

законодавства, органу державного бюро розслідувань, Державної пенітенціарної 

служби, Державної прикордонної служби, Державної митної 
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служби) можуть містити тільки положення щодо порядку та тактики проведення 

вказаних у главі 21 КПК негласних слідчих (розшукових) дій. 

Положення глави 21 КПК є керівними для проведення оперативно-розшу-кових заходів, 

передбачених ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

3. Підставами для проведення конкретної негласної слідчої (розшукової) дії є наявність 

відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, які потребують перевірки, для їх 

підтвердження або спростування, за умови, що в інший спосіб, ніж шляхом проведення 

цієї негласної слідчої (розшукової) дії, це зробити не можна. 

4. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст.ст. 260, 261, 262, 263, 264 (в частині 

дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 КПК, 

проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів. 

5. Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає на підставах 

та в порядку, передбачених главою 21 КПК: 

слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, про дозвіл на проведення втручання в приватне спілкування (ст.ст. 260-

264 КПК), обстеження 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), аудіо-, відеоконтролю 



місця (ст. 270 КПК), контролю за вчиненням злочину (у випадках, передбачених ч. 8 ст. 

271 КПК), негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(ст. 274 КПК); 

прокурор щодо контролю за вчиненням злочину (ст. 271 КПК); 

прокурор або слідчий у виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із урятуванням 

життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

передбаченого розділами І, II, VI, VII (ст.ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII 

Особливої частини КК України (ч. 1 ст. 250 КПК), щодо проведення установлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК), спостереження за особою, 

річчю або місцем (ст. 269 КПК України), виконання спеціального завдання з розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК). Щодо 

проведення останньої негласної слідчої (розшукової) дії слідчий своє рішення узгоджує 

з керівником органу досудового розслідування. При прийнятті рішення про проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії у перелічених у ч. 1 ст. 250 КПК випадках прокурор 

зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії 

звернутися з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на її проведення. Якщо 

слідчий приймає рішення про проведення конкретної негласної слідчої (розшукової) дії, 

він зобов'язаний повідомити прокурора про прийняття такого рішення та про отримані 

результати. Прокурор має право заборонити проведення, припинити подальше 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
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6. Встановлення та обчислення строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

проводиться відповідно до положень глави 7 КПК та ч. 5 ст. 246 і ст. 249 КПК. Загальний 

строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК. 

У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії чітко зазначається строк її 

проведення. Виняток становить негласна слідча (розшукова) дія, яка проводиться з 

метою встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів 

досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошеної у розшук. Для такої 

негласної слідчої (розшукової) дії у відповідній ухвалі слідчого судді (постанові 

слідчого, прокурора) визначається конкретний строк початку її проведення, а строк 

завершення - до встановлення місцезнаходження особи, яка переховується від органів 

досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошеної у розшук. 

Строк проведення негласної слідчої (розшукової") дії може бути продовжений: 

прокурором, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням, - до 

вісімнадцяти місяців; 

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча (розшукова) дія 

проводиться за його або слідчого рішенням, - до шести місяців; 

начальником головного, самостійного управління Міністерства внутрішніх справ 

України, Центрального управління Служби безпеки України, головного управління, 

управління Міністерства внутрішніх справ України, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіонального 

органу Служби безпеки України в межах компетенції, якщо негласна слідча 

(розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого, - до дванадцяти місяців; 

Міністром внутрішніх справ України, головою Служби безпеки України, головою 



органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, головою 

державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за 

рішенням слідчого, - до вісімнадцяти місяців; 

слідчим суддею, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням у 

порядку, передбаченому ст. 249 КПК. 

Строк подовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії не повинен 

перевищувати фактичний максимальний строк досудового розслідування, який є на 

момент прийняття процесуального рішення про подовження строку проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії. 

7. Проводити негласні слідчі (розшукові) дії має право слідчий, який здійснює досудове 

розслідування злочину, або за його дорученням в порядку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 

40, ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК, -уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх 

справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органів Державної пені- 
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тенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів 

Державної митної служби України. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші особи (оперативні 

працівники, спеціалісти, перекладачі, особи, що конфіденційно співробітничають з 

оперативним підрозділом, поняті тощо). 

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних 

слідчих (розшукових) дій 

1. Розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до 

повноважень слідчого судді, здійснюється головою чи за його визначенням іншим 

суддею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду 

області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування. 
1. У главі 21 КПК під слідчим суддею, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних 

слідчих (розшукових) дій, мається на увазі голова чи за його визначенням інший суддя 

апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва 

та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. 

2. Слідчі судді місцевих судів, у межах територіальної юрисдикції яких знаходиться 

орган досудового розслідування, не правомочні надавати дозвіл на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії. 

Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії 

1. Слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годин з моменту 

його отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю особи, яка подала 

клопотання. 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з розслідуванням якого подається 

клопотання; 

3) правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) 

Кримінального кодексу України; 



4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну 

слідчу (розшукову) дію; 

5) обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину; 

6) вид негласної слідчої (розшукової) дії та обгрунтування строку її проведення; 

7) обгрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка 

його вчинила, в іншій спосіб; 
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8) відомості залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які 

дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну 

мережу, кінцеве обладнання тощо; 

9) обгрунтування можливості отримання під час проведення негласної слідчої 

(розшуковоі) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами 

можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення 

осіб, які його вчинили. 

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається 

клопотання. 

3. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшуковоі') дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що: 

1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 

2) під час проведення негласної слідчої (розшуковоі') дії можуть бути отримані 

докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве 

значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили 

злочин. 

4. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшуковоі) 

дії повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим 

Кодексом, а також містити відомості про: 

1) прокурора, слідчого, який звернувся з клопотанням; 

2) злочин, у зв'язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала; 

3) особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно провести негласну слідчу 

(розшукову) дію; 

4) вид негласної слідчої (розшуковоі) дії та відомості залежно від виду негласної 

слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати 

абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання тощо; 

5) строк дії ухвали. 

5. Постановления слідчим суддею ухвали про відмову в наданні дозволу на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії не перешкоджає повторному 

зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу. 
1. Коментована стаття визначає порядок розгляду клопотань про дозвіл на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких необхідна відповідна ухвала 

слідчого судді. 

2. Клопотання слідчому судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшуково'О 

дії вносить прокурор або слідчий за узгодженням із прокурором, що здійснює 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Призначення слідчого судді, що 

розглядатиме таке клопотання, здійснюється головою 
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апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування, де розслідується злочин. 

3. Частина 2 ст. 248 КПК визначає, що у такому клопотанні зазначається: 1) 

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий 

виклад обставин злочину, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) 

правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінального 

кодексу України; 4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно 

провести негласну слідчу (розшукову) дію; 5) обставини, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні злочину; 6) вид негласної слідчої (розшукової) дії та 

обгрунтування строку її проведення; 7) обгрунтування неможливості отримання 

відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в іншій спосіб; 8) відомості залежно 

від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально 

ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну мережу, кінцеве 

обладнання тощо; 9) обгрунтування можливості отримання під час проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими 

доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або 

встановлення осіб, які його вчинили. 

До клопотання слідчого, прокурора додається витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. 

4. У випадках, коли прокурор відмовляє у погодженні клопотання слідчого до слідчого 

судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, слідчий відповідно 

до ч. З ст. 40 КПК має право звернутися до керівника органу досудового слідства, який 

після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, 

перед прокурором вищого рівня, звертаючись до нього про погодження клопотання до 

слідчого судді про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, який протягом трьох 

днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні. 

5. Слідчий суддя протягом шести годин з моменту отримання клопотання про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшуково'О дії зобов'язаний розглянути це клопотання 

за участі особи, яка подала це клопотання. 

6. Слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії може постановити відповідну ухвалу, якщо ним будуть 

встановлені достатні підстави вважати, що вчинений злочин є відповідної тяжкості та 

під час проведення негласної слідчої (розшуково'О дії можуть бути отримані докази, які 

самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для 

з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин. 

7. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшуково'О дії 

повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК 

України, а також містити відомості про: 1) прокурора, слідчого, який звернувся з 

клопотанням; 2) злочин, у зв'язку із досудовим розслідуванням якого постановляється 

ухвала; 3) особу (осіб), місце або річ, щодо яких необхідно 
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провести негласну слідчу (розшукову) дію; 4) вид негласної слідчої (розшуко-вої) дії та 

відомості залежно від виду негласної слідчої дії про ідентифікаційні ознаки, які 

дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, телекомунікаційну 

мережу, кінцеве обладнання тощо; 5) строк ди ухвали. 

8. Постановления слідчим суддею ухвали про відмову в наданні дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії не перешкоджає повторному зверненню з новим 



клопотанням про надання такого дозволу. У такому клопотанні обов'язково повинні 

бути враховані підстави, за якими слідчим суддею було відмовлено в наданні дозволу 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії 

1. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії не може перевищувати два місяці. 

2. Якщо слідчий, прокурор вважає, що проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або прокурор має 

право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановления ухвали 

згідно з вимогами статті 248 цього Кодексу. 

3. Крім відомостей, зазначених у статті 248 цього Кодексу, слідчий, прокурор 

повинен надати додаткові відомості, які дають підстави для продовження 

негласної слідчої (розшукової) дії. 

4. Загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може 

тривати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, дозвіл на проведення якої 

дає слідчий суддя, не може перевищувати максимальні строки досудового 

розслідування, передбачені статтею 219 цього Кодексу. У разі якщо така негласна 

слідча (розшукова) дія проводиться з метою встановлення місцезнаходження 

особи, яка переховується від органів досудового розслідування, слідчого судді чи 

суду, та оголошена в розшук, вона може тривати до встановлення 

місцезнаходження розшукуваної особи. 

5. Прокурор зобов'язаний прийняти рішення про припинення подальшого 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо в цьому відпала необхідність. 
1. Негласна слідча (розшукова) дія, щодо якої слідчим суддею винесена ухвала про 

дозвіл на її проведення, може поводитися лише в межах строку, визначеного в цій 

ухвалі, який не може перевищувати два місяці. При визначенні строку дії ухвали 

слідчий суддя повинен ураховувати строк досудового розслідування, що залишився у 

конкретному кримінальному провадженні. 

2. У випадках, коли слідчий, прокурор вважає, що проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановления 

такої ухвали згідно з вимогами ст. 248 КПК. 
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3. Закон не визначає, за який час до завершення строку дії ухвали слідчого судді про 

дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії прокурор або слідчий, за 

погодженням з прокурором, повинен звернутися до слідчого судді з клопотанням про 

подовження дозволу на проведення цієї слідчої дії. Однак аналіз положень ст.ст. 246, 

248, 249 КПК та режиму роботи апеляційних судів в Україні свідчить, що клопотання 

про подовження дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії необхідно 

подати слідчому судді не пізніше ніж за п'ять робочих днів до завершення строку дії 

попередньої його ухвали. 

У такому клопотанні, крім відомостей, зазначених у ст. 248 КПК, слідчий, прокурор 

повинен, поряд із викладенням результатів проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, навести відомості, які дають достатні підстави вважати, що продовження 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії дозволить додатково зібрати інформацію, 

яка має значення для кримінального провадження. 



4. Встановлення та обчислення строків проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

проводиться відповідно до положень глави 7 КПК та ч. 5 ст. 246, ст. 249 КПК. Загальний 

строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, не може перевищувати максимальні строки 

досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК. 

5. У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової") дії чітко зазначається 

строк її проведення. Винятком є негласна слідча (розшукова) дія, яка проводиться з 

метою встановлення місцезнаходження особи, котра переховується від органів 

досудового розслідування, слідчого судді чи суду, та оголошеної у розшук. Для такої 

негласної слідчої (розшукової") дії у відповідній ухвалі (постанові) визначається 

конкретний строк початку її проведення, а строк завершення - до встановлення 

місцезнаходження особи, яка переховується від органів досудового розслідування, 

слідчого судді чи суду, та оголошеної у розшук. 

6. Прокурор зобов'язаний прийняти рішення про припинення подальшого проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, якщо в цьому відпала необхідність. Таке рішення 

оформляється відповідною постановою прокурора про припинення подальшого 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановления ухвали 

слідчого судді 

1. У виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей 

та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого 

розділами І, II, VI, VII (статті 201 та 209), IX, ХНІ, XIV, XV, XVII Особливої 

частини Кримінального кодексу України, негласна слідча (розшукова) дія може 

бути розпочата до постановления ухвали слідчого судді у випадках, передбачених 

цим Кодексом, за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У 

такому випадку 
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прокурор зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої 

(розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. 

2. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 248 цього 

Кодексу. 

3. Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про 

відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна 

бути знищена в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу. 

1. Коментована стаття передбачає можливість у виняткових невідкладних випадках 

розпочати за рішенням слідчого або прокурора проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій до постановления ухвали слідчого судді, коли наявність такої ухвали 

передбачена КПК. Частина 1 ст. 250 КПК містить виключний перелік таких випадків, а 

саме: коли невідкладне проведення негласної слідчої (розшукової) дії забезпечує 

врятування життя людей; для запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, передбаченого розділами І, II, VI, VII (ст.ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, 

XVII Особливої частини КК України. 

2. Слідчий за погодженням з прокурором або прокурор у своїй постанові, поряд із 

відомостями, що наведені у ст. 251 КПК, повинен розкрити зміст ситуації, що склалася, 

яка вимагає невідкладного проведення негласної слідчої (розшукової) дії з метою 



врятування життя людей та запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. Ці ж відомості повинні бути викладені прокурором у клопотанні до слідчого 

судді про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, яке він 

зобов'язаний невідкладно після початку цієї слідчої (розшукової) дії подати до слідчого 

судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 248 КПК. 

3. Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно 

бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні 

дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої 

негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в порядку, 

передбаченому ст. 255 КПК. 

С т а т т я 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

1. Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії повинна містити: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 

2) правову кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) 

Кримінального кодексу України; 

3) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводитиметься негласна 

слідча (розшукова) дія; 
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4) початок, тривалість і мету негласної слідчої (розшукової) дії; 

5) відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу (роз-шукову) дію; 

6) обгрунтування прийнятої постанови, у тому числі обгрунтування неможливості 

отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб; 

7) вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться. 
1. Постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - 

це процесуальний документ про ухвалення ними відповідного процесуального рішення 

під час досудового розслідування злочину. Слідчий є самостійним в обранні негласної 

слідчої (розшукової) дії, яку він вважає за необхідне провести за наявності достатніх 

підстав для її проведення, наведених у відповідних статтях глави 21 КПК. Таке рішення 

у вигляді постанови слідчого, згідно із ч. 1 ст. 250 КПК повинно бути письмово 

узгоджене ним з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням. Прокурор може за наявності передбачених главою 21 КПК підстав 

самостійно винести постанову про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

виконання якої доручити слідчому, органу досудового розслідування, оперативному 

підрозділу, виходячи із положень п.п. 4, 5 ст. 36, ст. 41 КПК та особливостей порядку і 

тактики проведення певної негласної слідчої (розшукової) дії. 

Слідчий, прокурор, які прийняли рішення про проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, несуть повну відповідальність за їх законне та своєчасне проведення. 

Уповноважені посадові особи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, 

органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної 

прикордонної служби України, органів Державної митної служби України, які за 

дорученням слідчого або прокурора проводять негласну слідчу (розшукову) дію, також 

несуть відповідальність за законність та своєчасність її проведення. 

2. Кожна постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії в кримінальному провадженні, відповідно до положень ч. 6 ст. ПО КПК, 



виготовляється на офіційному бланку та засвідчується підписом особи, яка прийняла 

відповідне процесуальне рішення, та, згідно зі ст. 251 КПК, повинна містити: 1) 

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) правову 

кваліфікацію злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу 

України; 3) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких проводитиметься 

негласна слідча (розшукова) дія; 4) початок, тривалість і мету негласної слідчої 

(розшукової) дії; 5) відомості про особу (осіб), яка буде проводити негласну слідчу 

(розшукову) дію; 6) обгрунтування прийнятої постанови, у тому числі обгрунтування 

неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший 

спосіб; 7) вказівку на вид негласної слідчої (розшукової) дії, що проводиться. 
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3. У випадках, передбачених ч. 1 ст. 250 КПК, слідчий за узгодженням з прокурором 

або прокурор у своїй постанові, поряд із відомостями, що наведені у ст. 251 КПК, 

повинен розкрити зміст ситуації, що склалася, яка вимагає невідкладного проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії з метою врятування життя людей та запобігання 

вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами І, II, VI, VII 

(ст.ст. 201 та 209), ЇХ, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини КК України. 

Кожна постанова слідчого, прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії має бути мотивованою, тобто із наведенням доводів, що обґрунтовують ухвалення 

цього рішення, містити точні відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

проводитиметься негласна слідча (розшукова) дія, та про особу (осіб), яка буде 

проводити негласну слідчу (розшукову) дію. 

Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій 

1. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна 

відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, 

передбаченим цих Кодексом. За результатами проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються 

додатки. Відомості про осіб, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були 

залучені до їх проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть 

зазначатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, 

визначеному законодавством. 

2. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою 

технічних та інших засобів. 

3. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не 

пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення зазначених 

негласних слідчих (розшукових) дій передаються прокурору. 

4. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує 

використовувати у кримінальному провадженні. 
1. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється 

складанням протоколу відповідної негласної слідчої (розшукової) дії та фіксуванням на 

технічні носії (аудіо-, відеокасети, CD-, DVD-диски, карти пам'яті тощо) інформації про 

хід, результати цієї негласної слідчої (розшукової) дії, складанням планів, схем, 

фототаблиць, стенограм тощо. Виконання фіксації негласних слідчих (розшукових) дії 

повинно відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, які 

встановлені у ст.ст. 103-107 КПК, положенням ст.ст. 252, 273 КПК, а під час проведення 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з 



електронних інформаційних систем - положенням ст. 265 КПК. Відомчими нормативно-

пра- 
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вовими актами органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної 

пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, 

органів Державної митної служби України, що регламентують порядок та тактику 

проведення окремих негласних (слідчих) розшукових дій, може бути передбачене 

складання інших документів та особливості фіксації ходу і результатів окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Протоколювання є основною формою фіксації ходу та результатів проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії- Загальні вимоги до структури та змісту протоколу 

негласної слідчої (розшукової) дії містяться у ч. З ст. 104 КПК, відповідно до яких він 

повинен складатися зі вступної частини, яка має містити відомості про місце, час 

проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить процесуальну дію 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під час проведення 

процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); 

інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь 

повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних 

засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної 

дії, умови та порядок їх використання; описової частини, яка повинна містити відомості 

про послідовність дій; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для 

цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі і документи; 

заключної частини, яка повинна містити відомості про вилучені речі і документи та 

спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; зауважен-

ня і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії. 

3. У вступній частині протоколу негласної слідчої (розшукової) дії додатково повинно 

бути зазначене відповідне рішення про проведення цієї негласної слідчої (розшукової) 

дії. Особливості умов та порядку проведення окремих негласних слідчих (розшукових) 

дій можуть вимагати забезпечення конфіденційності даних про осіб, які проводили 

негласну слідчу (розшукову) дію або були залучені до її проведення. Порядок 

застосування таких заходів забезпечення конфіденційності щодо названих осіб 

визначається відповідними нормативно-правовими актами України. 

4. Додатками до протоколу можуть бути: 1) спеціально виготовлені копії, зразки 

об'єктів, речей і документів; 2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у 

проведенні відповідної процесуальної дії; 3) стенограма, аудіо-, відеозапис 

процесуальної дії; 4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Додатки до протоколу негласної слідчої (розшукової) дії повинні бути належним чином 

виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами 

слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або 

вилученні таких додатків. 

5. Протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не 

пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення зазначених негласних 

слідчих (розшукових) дій передаються прокурору. 
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Перевірка та оцінка протоколу негласної слідчої (розшукової) дії включає: вивчення 

відомостей, які містяться у проколі, цілісності пакування додатків до протоколу; 

перевірку самого носія інформації на предмет наявності в протоколі підчищень, 

вставок, поправок, чи зроблені застереження щодо таких вставок, поправок, чи 

підписаний протокол особами, які брали участь у такій негласній слідчій (розшуковій) 

дії тощо); порівняння відомостей, що містяться в протоколі негласної слідчої 

(розшукової) дії та відповідних додатках до нього, з іншими доказами, що були зібрані 

під час кримінального провадження. 

Якщо перевірка та оцінка протоколу негласної слідчої (розшукової) дії потребуватиме 

вивчення аудіо-, відеозапису або інших технічних носіїв інформації, на яких зафіксовані 

порядок та результати її проведення, слідчий, прокурор проводить таку негласну слідчу 

(розшукову) дію як дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних 

засобів (ст. 266 КПК). 

5. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій речей і документів, які внаслідок оцінки результатів негласної 

слідчої (розшукової) дії він планує використовувати у кримінальному провадженні як 

докази. Збереження цих предметів забезпечується прокурором з дотриманням вимог ст. 

100 КПК або ним складається доручення слідчому щодо забезпечення їх збереження в 

порядку, визначеному ст. 100 КПК та Кабінетом Міністрів України. 

6. Порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій передбачений 

ст. 256 КПК. 

Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) 

дії 

1. Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник мають 

бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про таке 

обмеження. 

2. Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи 

відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної 

безпеки, життя або здоров'я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої 

(розшукової) дії повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. 

1. Коментована стаття передбачає обов'язок прокурора самостійно або за його 

дорученням слідчого, у разі проведення негласних слідчих (розшукових) дій, під час 

яких були обмежені конституційні права підозрюваного, інших осіб, письмово 

повідомити цих осіб та захисника підозрюваного про такі обмеження. 

2. Рішення про конкретний час такого повідомлення визначається прокурором з 

урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети до- 
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судового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров'я осіб, які причетні до 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Якщо такі загрози існують, 

прокурором або за його дорученням слідчим, оперативним підрозділом повинні бути 

здійснені відповідні заходи щодо їх усунення. 

3. Відповідне повідомлення про факт і результати негласної слідчої (розшукової) дії 

повинне бути здійснене залежно від ситуації протягом дванадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. 



Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій 

1. Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 

осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення, 

не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті 

ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу. 

2. Якщо протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій містять 

інформацію щодо приватного (особистого чи сімейного) життя інших осіб, 

захисник, а також інші особи, які мають право на ознайомлення з протоколами, 

попереджаються про кримінальну відповідальність за розголошення отриманої 

інформації щодо інших осіб. 

3. Виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій та додатків до них не допускається. 
1. Частина 1 ст. 254 КПК містить пряму заборону щодо розголошення особами, яким 

стало відомо під час відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження, 

передбаченому ст. 290 КПК, про факт та методи проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, осіб, які їх проводили, інформацію, отриману в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі щодо приватного (особистого чи 

сімейного) життя інших осіб. Про кримінальну відповідальність за розголошення такої 

інформації ці особи повідомляються письмово у відповідному протоколі. 

2. Особливістю ознайомлення осіб з протоколами негласних слідчих (розшукових) дій 

та додатків до них є те, що не допускається виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та з додатків до них. 

Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у 

кримінальному провадженні 

1. Відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, які прокурор не визнає необхідними для подальшого 

проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені на 

підставі його рішення, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті 

та статтею 256 цього Кодексу. 
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2. Забороняється використання зазначених у частині першій цієї статті матеріалів 

для цілей, не пов'язаних з кримінальним провадженням, або ознайомлення з ними 

учасників кримінального провадження чи будь-яких інших осіб. 

3. У разі якщо власник речей або документів, отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, може бути зацікавлений у їх поверненні, 

прокурор зобов'язаний повідомити його про наявність таких речей або документів 

у розпорядженні прокурора та з'ясувати, чи бажає він їх повернути. Допустимість 

дій, передбачених цісю частиною, та час їх вчинення визначаються прокурором з 

урахуванням необхідності забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також 

запобігання завданню шкоди для кримінального провадження. 

4. Знищення відомостей, речей та документів здійснюється під контролем 

прокурора. 

5. Знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, не звільняє прокурора від обов'язку 

здійснення повідомлення згідно з вимогами статті 253 цього Кодексу. 
1. Нормативні положення ст. 255 КПК, поряд із відповідними положеннями ст.ст. 252-



254, 256, 257, 259, 265 КПК, є складовими кримінального процесуального механізму 

захисту відомостей, речей та документів, які отримані під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та унеможливлення їх розповсюдження, окрім як у порядку, 

визначеному КПК України. 

2. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані 

відомості, речі та документи, які при подальшій їх оцінці прокурором можуть бути 

визначені ним як такі, що не можуть бути використані як докази у кримінальному 

провадженні. У цьому випадку прокурор зобов'язаний забезпечити знищення таких 

матеріалів, про що складає постанову, в якій визначає спосіб знищення та осіб, яким 

доручається це провести. Така постанова підлягає негайному виконанню під контролем 

прокурора. За результатами знищення речей, документів складається протокол із 

дотриманням положень ст.ст. 104, 106 КПК. 

3. Забороняється знищувати речі або документи, отримані в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, якщо їх власник може бути зацікавлений у їх 

поверненні. Про наявність таких речей або документів прокурор зобов'язаний письмово 

повідомити їх власника з метою з'ясування його бажання отримати ці речі або 

документи. Про повернення речей або документів їх власнику складається розписка. 

Допустимість таких дій та час їх вчинення визначаються прокурором з урахуванням 

необхідності забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також запобігання 

завданню шкоди для кримінального провадження. 

Не підлягають знищенню речі, документи або їх копії, отримані під час 
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проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які визначені прокурором для 

використання як докази у кримінальному провадженні. Вирішення питання про них 

здійснюється в порядку ст. 100 КПК. 

4. Знищення відомостей, речей та документів, отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, не звільняє прокурора від обов'язку здійснення 

повідомлення згідно з вимогами ст. 253 КПК про вилучені, а потім знищені речі або 

документи. 

Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у 

доказуванні 

1. Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або 

відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування 

технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії 

можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати 

проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування. 

2. Особи, які проводили негласні слідчі (розшукові) дії або були залучені до їх 

проведення, можуть бути допитані як свідки. Допит цих осіб може відбуватися із 

збереженням у таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них 

відповідних заходів безпеки, передбачених законом. 

3. У разі використання для доказування результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій можуть бути допитані особи, з приводу дій або контактів яких 

проводилися такі дії. Такі особи повідомляються про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій тільки щодо них у строк, передбачений статтею 253 цього 

Кодексу, і в тому обсязі, який зачіпає їх права, свободи чи інтереси. 
1. Коментована стаття визначає рівноцінним доказове значення протоколів щодо 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, 



інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час 

їх проведення речі і документи або їх копії, доказовому значенню протоколів, аудіо- або 

відеозаписів, фотознімків, інших результатів, отриманих при проведенні гласних 

слідчих (розшукових) дій. Оцінка доказів, які містяться у протоколах негласних слідчих 

(розшукових) дій, додатках до них, речах, документах, їх копіях, отриманих у результаті 

проведення таких слідчих дій, проводиться за загальними правилами оцінки доказів. 

2. Рішення про використання як доказів відомостей, що містяться у протоколах 

негласних слідчих (розшукових) дій та у додатках до них, вилучених під час їх 

проведення речей, документів приймає прокурор. Протоколи відповідних негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатки до них вносяться до реєстру матеріалів досудового 

розслідування, а відомості, які містяться в них, покладаються в основу повідомлення 

про підозру, обвинувального акта, постанови про закриття кримінального провадження, 

клопотання до суду про звільнення 
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особи від кримінальної відповідальності тощо. Відомості, які містяться у протоколах 

негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних додатках до них, можуть 

використовуватися як підстави для прийняття процесуальних рішень щодо проведення 

інших слідчих дій. 

3. Якщо слідчий, прокурор або суд вважають, що для встановлення обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, необхідно допитати особу, що проводила або 

брала участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, вони можуть бути 

допитаними як свідки. Такий допит у разі необхідності може відбуватися зі 

збереженням таємниці відомостей про цих осіб та із застосуванням щодо них 

відповідних заходів безпеки, передбачених законом. 

4. Можливим є проведення допиту осіб, з приводу дій та контактів яких проводилися 

негласні слідчі (розшукові) дії. Перед проведенням такого допиту особи письмово 

повідомляються в порядку, передбаченому ст. 253 КПК, в тому обсязі, який зачіпає їх 

права, свободи чи інтереси. 

Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших 

цілях або передання інформації 
1. Якщо в результаті проведення негласної слідчої (ропилкової) дії виявлено 

ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному 

кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в 

іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка 

постановляється за клопотанням прокурора. 

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього 

Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе 

законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона 

свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. 

2. Передання інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, здійснюється тільки через прокурора. 
1. При здійсненні негласної слідчої (розшукової) дії особою, що її проводить, або 

прокурором, у результаті вивчення протоколу цієї дії та додатків до нього, отриманих 

речей, документів, їх копій, можуть бути виявлені ознаки кримінального 

правопорушення, яке не розслідується у цьому кримінальному провадженні. Така 

інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на 

підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Таке 



клопотання складається прокурором із дотриманням вимог ст. 248 КПК і подається в 

порядку ст. 247 КПК слідчому судді. Перед поданням клопотання прокурор повинен 

з'ясувати, зареєстроване чи ні досудове розслідування кримінального правопорушення, 

відомості щодо якого виявлені під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Якщо ні, то про це зазначається у клопотанні 

до слідчого судді. 
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Слідчий суддя може задовольнити клопотання прокурора про дозвіл на використання 

інформації, отриманої при проведенні негласної (слідчої) розшукової дії в іншому 

кримінальному провадженні, постановивши відповідну ухвалу, за умови, якщо 

прокурор доведе законність отримання цієї інформації та наявність достатніх підстав 

вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення. 

2. Прокурор, одержавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на використання інформації, 

отриманої при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії в іншому кримінальному 

провадженні, у випадках, якщо таке провадження не розпочато, вносить відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручає органу досудового 

розслідування проведення досудового розслідування і направляє до нього ухвалу 

слідчого судді і відповідні матеріали проведення негласної слідчої (розшукової) дії. 

Якщо таке досудове розслідування вже проводиться і процесуальний контроль його 

здійснює інший прокурор, то прокурор, який отримав ухвалу слідчого судді про дозвіл 

на використання інформації, отриманої при проведенні негласної слідчої (розшукової) 

дії в іншому кримінальному провадженні, передає її разом із матеріалами негласної 

слідчої (розшукової) дії цьому прокурору. 

§ 2. Втручання у приватне спілкування 

Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування 

1. Ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без 

ухвали слідчого судді. 

2. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися до 

слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в 

порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка 

слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. 

3. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої 

безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Спілкування є 

приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи 

юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист 

інформації від втручання інших 

осіб. 

4. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, 

якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є 

приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 

1) аудіо-, відеоконтроль особи; 

2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 

3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 

4) зняття інформації з електронних інформаційних систем. 
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5. Втручання у приватне спілкування захисника, священнослужителя з 



підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим заборонене. 
1. Втручання у приватне спілкування є негласною слідчою (розшуковою) дією, сутність 

якої полягає в отриманні доступу до інформації, що передається та зберігається під час 

приватного спілкування між особами, без їх відома, шляхом аудіо-, відеоконтролю 

особи (ст. 260 КПК), арешту (ст. 261 КПК), огляду і виїмки кореспонденції (ст. 262 

КПК), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) та 

зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК). 

2. Спілкування є приватним, якщо під час нього інформація передається та зберігається 

за таких фізичних та юридичних умов, за яких учасники спілкування можуть 

розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Фізичними умовами, що 

можуть забезпечувати захист від втручання в спілкування, є обрані особами місце та час 

його здійснення, форма спілкування (вербальна, конклюдентна, письмова, графічна), 

форма обміну інформацією (безпосередня або опосередкована-листами, бандеролями, 

посилками, поштовими контейнерами, переказами, телеграмами, іншими 

матеріальними носіями передання інформації між особами), технічні засоби дротового 

та бездротового зв'язку та засоби писемності, створення графічних зображень, 

кодування інформації та її збереження тощо. Юридичними умовами, що забезпечують 

при-ватність спілкування, є гарантоване приписами Конституції України та інших 

нормативно-правових актів право будь-якої особи на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання у її особисте та 

сімейне життя, та можливість обмеження цих прав лише за рішенням суду (зокрема, 

ст.ст. 31, 32 Конституції України, п. 7 ч. 1 ст. 7, ст.ст. 14, 15, ч. 1, 5 ст.ст. 258, 260, 261, 

263,264 КПК, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст. 6 Закону України «Про 

поштовий зв'язок»), та укладення угоди між особою та юридичною особою, що надає 

послуги телекомунікаційного, поштового зв'язку на території України для забезпечення 

її приватного спілкування. 

3. Підставами, достатніми для втручання у приватне спілкування, є: а) фактичні дані, 

отримані у передбаченому КПК порядку, що розмови особи або інші звуки, рухи, дії, 

пов'язані з її діяльністю або місцем перебування, поштово-телеграфна кореспонденція 

певної особи іншим особам або інших осіб їй, певна електронна інформаційна система 

можуть містити відомості про обставини, які мають значення для досудового 

розслідування, або речі і документи, що мають істотне значення для досудового 

розслідування; б) можливість отримання відомостей про зміст приватного спілкування 

тільки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що включають втручання у 

приватне спілкування. 

4. Частина 2 ст. 258 КПК зобов'язує прокурора, слідчого за погодженням з прокурором 

при встановленні ними наявності цих підстав звернутися до слідчого судді із 

клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому 

ст.ст. 246, 248, 249 КПК. Тільки ухвала слідчого судді 
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про дозвіл на втручання у приватне спілкування виступає як юридична підстава його 

проведення слідчим або за його дорученням оперативним підрозділом. 5. Частина 5 ст. 

258 КПК забороняє будь-який різновид втручання у приватне спілкування, яке вказане 

у ч. 4 цієї статті, якщо у ньому, з одного боку, беруть участь захисник або 

священнослужитель, а з іншого - підозрюваний, обвинувачений, засуджений, 

виправданий. 



Стаття 259. Збереження інформації 

1. Якщо прокурор має намір використати під час судового розгляду як доказ 

інформацію, отриману внаслідок втручання у приватне спілкування, або певний її 

фрагмент, він зобов'язаний забезпечити збереження всієї інформації або доручити 

слідчому забезпечити збереження. 
1. Протягом часу проведення втручання в приватне спілкування за допомогою 

технічних засобів фіксується значний обсяг інформації, який потребує свого 

опрацювання та визначення, які саме відомості мають доказове значення, а які - ні. Таке 

опрацювання та визначення здійснюється слідчим у ході дослідження інформації, 

отриманої при застосуванні технічних засобів у порядку, передбаченому ст. 266 КПК, 

про що складається протокол (див. коментар до ст. 266 КПК). На виконання вимог ч. З 

ст. 252 КПК слідчий протягом двадцяти чотирьох годин передає прокурору протокол та 

додатки до нього для прийняття ним рішення про використання як доказ інформації, 

отриманої внаслідок втручання в приватне спілкування, в цілому або певного її 

фрагменту. 

2. Для забезпечення безпосереднього дослідження судом отриманої під час втручання в 

приватне спілкування інформації, оцінки її доказового значення коментована стаття 

передбачає обов'язок прокурора зберегти всю інформацію, незалежно від того, чи вся 

зафіксована на технічному носії інформація визначена прокурором для використання як 

доказ, чи тільки її певний фрагмент. Збереження інформації, отриманої внаслідок 

втручання у приватне спілкування, забезпечується прокурором з дотриманням вимог ст. 

100 КПК або ним складається доручення слідчому щодо забезпечення збереження цієї 

інформації в порядку, визначеному ст. 100 КПК та Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 260. Аудіо-, відеоконтроль особи 

1. Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання у приватне спілкування, 

яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо г достатні 

підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її 

діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають 

значення для досудового розслідування. 

1. Аудіо-, відеоконтроль особи, як різновид втручання у приватне спілкування, полягає 

в отриманні без відома конкретної особи аудіо- або аудіо- та відеозапису її розмов або 

інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або 
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місцем перебування тощо, що можуть містити відомості, які мають значення для 

досудового розслідування. 

2. Відмінність аудіо-, відеоконтролю особи від спостереження за особою, річчю або 

місцем (див. коментар до ст. 269 КПК) та аудіо-, відеоконтролю місця (див. коментар 

до ст. 270 КПК) полягає у використанні аудіо-, відеозаписуючих пристроїв, 

встановлених всередині публічно недоступних місць для фіксації поведінки особи. 

3. Проведенню аудіо-, відеоконтролю особи в середині публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи завжди передує обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи, в результаті таємного проникнення до яких 

встановлюються технічні засоби аудіо-, відеоконтролю особи (п. 5 ч. 1 ст. 267 КПК). 

Тому в разі отримання слідчим (прокурором) фактичних даних, що розмови конкретної 

особи або інші звуки, рухи, дії, пов'язані з її діяльністю та перебуванням всередині 

публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, можуть містити 



відомості, які мають значення для досудового розслідування, та за неможливості 

отримати ці відомості іншим шляхом, окрім як проведенням цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії, слідчий (прокурор) складає окремі клопотання, узгоджені з 

прокурором, до слідчого судді про дозвіл на проведення обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи для встановлення технічних 

засобів аудіо-, відеоконтролю особи та про дозвіл на проведення аудіо-, відеоконтролю 

особи всередині цих місць. 

4. Порядок і тактика проведення аудіо-, відеоконтролю особи, що визначені 

законодавством України, зумовлюють доцільність після отримання ухвали слідчого 

судді про дозвіл на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії, її письмового 

доручення слідчим у порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК оперативному 

підрозділу, вповноваженому на проведення оперативно-технічних заходів. 

5. Узгоджене з прокурором клопотання до слідчого судді про дозвіл на проведення 

аудіо-, відеоконтролю особи повинно бути укладеним відповідно до вимог ч. 2 ст. 248 

КПК. До клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. 

6. Посадова особа уповноваженого оперативного підрозділу правоохоронного органу, 

якій було доручено аудіо-, відеоконтроль особи, негайно після завершення цієї 

негласної слідчої (розшукової) дії повідомляє про це слідчого та надає йому для 

дослідження інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів. Слідчий, а у 

разі необхідності спеціаліст відповідно до вимог ст. 266 КПК вивчає зміст отриманої 

інформації, про що складає протокол. У цьому протоколі він, зокрема, описує технічні 

носії інформації, технічні засоби, за допомогою яких була відтворена наявна на них 

інформація, результати дослідження наданої інформації, у разі виявлення інформації, 

що має значення для досудового розслідування, відтворює її в повному обсязі із 

зазначенням 
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змісту розмови осіб або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю. Протокол 

про проведення дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, 

не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення аудіо-, 

відеоконтролю особи передається прокурору (ч. З ст. 252 КПК). 

С т а т т я 261. Накладення арешту на кореспонденцію 

1. Накладення арешту на кореспонденцію особи без її відома проводиться у 

виняткових випадках на підставі ухвали слідчого судді. 

2. Арешт на кореспонденцію накладається, якщо під час досудового розслідування 

є достатні підстави вважати, що поштово-телеграфна кореспонденція певної особи 

іншим особам або інших осіб їй може містити відомості про обставини, які мають 

значення для досудового розслідування, або речі і документи, що мають істотне 

значення для досудового розслідування. 

3. Накладення арешту на кореспонденцію надає право слідчому здійснювати огляд 

і виїмку цієї кореспонденції. 

4. Кореспонденцією, передбаченою цією статтею, є листи усіх видів, бандеролі, 

посилки, поштові контейнери, перекази, телеграми, інші матеріальні носії 

передання інформації між особами. 

5. Після закінчення строку, визначеного в ухвалі слідчого судді, накладений на 

кореспонденцію арешт вважається скасованим. 
1. Накладення арешту на кореспонденцію полягає у затриманні установою зв'язку 



відправлення кореспонденції особи (листів усіх видів, бандеролей, посилок, поштових 

контейнерів, переказів, телеграм, інших матеріальних носіїв передання інформації між 

особами) без її відома на підставі ухвали слідчого 

судді. 

2. Фактичними підставами для порушення слідчим клопотання про надання дозволу на 

накладення арешту на кореспонденцію є отримані під час кримінального провадження 

відомості, що поштово-телеграфна кореспонденція певної особи іншим особам або 

інших осіб їй може містити відомості про обставини, які мають значення для досудового 

розслідування, або речі і документи, що є джерелами відомостей, які мають істотне 

значення для розслідування. 

3. В узгодженому з прокурором клопотанні до слідчого судді про дозвіл на накладення 

арешту на кореспонденцію поряд із зазначенням відомостей, що вказуються в ч. 2 ст. 

248 КПК, слідчий повинен звернутися до слідчого судді не тільки щодо надання дозволу 

на накладення арешту на кореспонденцію конкретної особи у певній установі зв'язку 

протягом необхідного для успішного проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії 

строку, а й щодо зобов'язання керівника цієї установи здійснювати контроль і 

затримувати кореспонденцію особи і протягом доби повідомляти про це слідчого, та 

надання слідчим суддею дозволу слідчому в разі затримання кореспонденції, що міс-

тить відомості, які мають значення для досудового розслідування, провести її 
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огляд та виїмку, а за необхідності зняти з неї копії та отримати зразки з відповідних 

відправлень. 

4. Надання слідчим суддею дозволу на накладення арешту на кореспонденцію дає 

слідчому право провести інші негласні слідчі (розшукові) дії- огляд і виїмку цієї 

кореспонденції (ст. 262 КПК). 

5. Факт накладення арешту на конкретне поштово-телеграфне відправлення отримує 

свою фіксацію у протоколі затримання кореспонденції, який складається слідчим в 

установі зв'язку за участі представника цієї установи відповідно до вимог ст.ст. 104-107, 

252, ч. 1 та 4 ст. 262 КПК з обов'язковим описанням всієї затриманої кореспонденції та 

способу забезпечення її збереження. 

6. При закінченні строку, визначеного в ухвалі слідчого судді, накладений на 

кореспонденцію арешт вважається скасованим, і затримана в установі зв'язку 

кореспонденція, яка не була вилучена слідчим, підлягає негайному відправленню 

адресату. 

Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції 

1. Огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв'язку, якій доручено 

здійснювати контроль і затримувати цю кореспонденцію, за участю представника 

цієї установи, а за необхідності - за участю спеціаліста. У присутності зазначених 

осіб слідчий вирішує питання про відкриття і оглядає затриману кореспонденцію. 

2. При виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), документів, що 

мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, 

визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції 

або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень. 

Зняття копій чи отримання зразків здійснюється з метою збереження 

конфіденційності накладення арешту на кореспонденцію. У разі необхідності 

особою, яка проводить огляд поштово-телеграфної кореспонденції, може бути 



прийняте рішення про нанесення на виявлені речі і документи спеціальних 

позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, заміну речей і речовин, 

що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх 

безпечні аналоги. 

3. У разі відсутності речей чи документів, які мають значення для досудового 

розслідування, слідчий дає вказівку про вручення оглянутої кореспонденції 

адресату. 

4. Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання кореспонденції 

складається протокол згідно з вимогами цього Кодексу. У протоколі обов'язково 

зазначається, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і що має 

бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких відправлень знято копії 

чи отримано зразки, а також про проведення інших дій, передбачених частиною 

другою цієї статті. 
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5. Керівники та працівники установ зв'язку зобов'язані сприяти проведенню 

негласної слідчої (розшукової) дії і не розголошувати факт її проведення чи 

отриману інформацію. 

1. Коментована стаття регламентує проведення двох взаємопов'язаних між собою 

негласних слідчих (розшукових) дій - огляд кореспонденції та виїмка кореспонденції. 

2. Огляд кореспонденції проводиться слідчим на підставі ухвали слідчого судді про 

накладення арешту, огляд та виїмку кореспонденції конкретної особи та отриманих від 

керівника установи зв'язку відомостей про її надходження та затримання. Слідчий, 

прибувши до установи зв'язку, ознайомлюється із затриманою поштово-телеграфною 

кореспонденцією та складає протокол затримання кореспонденції для проведення її 

огляду і вирішення питання про необхідність її виїмки. Рішення про проведення огляду 

конкретної затриманої кореспонденції приймається слідчим та не потребує винесення 

ним відповідної постанови. Обов'язковим учасником такого огляду є представник 

установи зв'язку, у необхідних випадках - спеціаліст (наприклад, для гарантування 

безпеки учасників огляду при розкритті і безпосередньому огляді конвертів, 

бандеролей, посилок, що можуть містити сильнодіючі, отруйні, вибухові речовини, 

пристрої тощо, з'ясуванню змісту тексту листа, надісланого з-за кордону, надання 

допомоги слідчому у знятті копій чи отримання зразків об'єктів, що пересилаються, 

нанесенні на виявлені речі і документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними 

засобами контролю тощо). Огляду в присутності зазначених осіб підлягає вся затримана 

в установі зв'язку кореспонденція особи. Під час такого огляду слідчий може прийняти 

рішення про: 1) відкриття цієї кореспонденції, зняття з неї копій чи отримання зразків з 

відповідних відправлень без вилучення їх вмісту, з метою збереження конфіденційності 

накладення арешту на кореспонденцію та її огляду; 2) нанесення на виявлені речі і 

документи спеціальних позначок, обладнання їх технічними засобами контролю, для 

забезпечення проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій; 3) заміну речей і 

речовин, що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у вільному обігу, на їх 

безпечні аналоги тощо. 

Факт проведення перелічених дій обов'язково описується у протоколі огляду затриманої 

кореспонденції. 

Огляд затриманої кореспонденції проводиться в установі зв'язку за загальними 

правилами проведення огляду. У разі невиявлення за результатами проведення цієї 

негласної слідчої (розшукової) дії речей чи документів, які мають значення для 



досудового розслідування, слідчий повинен забезпечити їх таке упакування, що не 

викликає в особи підозр щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій з її 

кореспонденцією, щоб не завдати шкоди досудовому розслідуванню. Тому, якщо 

слідчий приймає рішення про відкриття затриманої кореспонденції, ця дія повинна 

завжди проводитися із застосуванням способів та засобів, що забезпечують упакування 

кореспонденції та розташування її вмісту відповідно до оригінального. Якщо 

забезпечити первинне упакування оглянутої 
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кореспонденції є неможливим, а її відправлення адресату завдасть шкоду кри-

мінальному провадженню, вона може бути вилучена та збережена до прийняття 

рішення прокурором про її повернення адресату в порядку та на підставах, пе-

редбачених ст. 255 КПК. 

3. Підставами для проведення виїмки затриманої в установі зв'язку кореспонденції, є: а) 

наявність в ухвалі слідчого судді про накладення арешту на кореспонденцію дозволу на 

проведення її виїмки при встановленні в ній відомостей про обставини, які мають 

значення для досудового розслідування, або речей і документів, що мають істотне 

значення для досудового розслідування; б) фактичне встановлення слідчим за 

результатами проведення огляду затриманої кореспонденції, що конкретне поштово-

телеграфне відправлення містить відомості про обставини, які мають значення для 

досудового розслідування, або речі і документи, що мають істотне значення для 

досудового розслідування, і що зняття з них копій або їх фотографування, проведення 

відеозапису вмісту чи отримання зразків з цих відправлень не може забезпечити 

встановлення відомостей, які мають значення для досудового розслідування. 

4. У разі встановлення за результатами огляду затриманої кореспонденції відсутності у 

ній речей чи документів, які мають значення для досудового розслідування, слідчий дає 

вказівку представнику установи зв'язку, який брав участь у проведенні огляду, про 

вручення цієї кореспонденції адресату, про що відмічається у протоколі огляду 

затриманої кореспонденції. 

5. Виїмка кореспонденції проводиться слідчим за участі представника установи зв'язку, 

в якій була затримана ця кореспонденція, про що складається протокол. 

6. Протоколи затримання кореспонденції, її огляду та виїмки складаються слідчим за 

результатами проведення кожної із цих дій згідно з вимогами ст.ст. 104-107, 252, ч. 1 та 

4 ст. 262 КПК. У протоколах обов'язково зазначається, які саме відправлення були 

затримані, оглянуті, їх зовнішній вигляд, внутрішній вміст, що з них вилучено і що має 

бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з яких відправлень знято копії чи 

отримано зразки, а також про проведення інших дій, передбачених ч. 2 ст. 262 КПК. 

Протоколи затримання кореспонденції, її огляду та виїмки не пізніше ніж через 

двадцять чотири години з моменту припинення цих негласних слідчих (розшукових) дій 

передаються прокурору (ч. З ст. 252 КПК) для його ознайомлення з результатами їх 

проведення, вжиття ним заходів щодо збереження вилученої кореспонденції, які він 

планує використовувати у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 252 КПК). 

7. Частина 5 ст. 262 КПК встановлює обов'язок керівників та працівників установ 

зв'язку, які беруть участь у проведенні конкретних негласних слідчих (розшукових) дій, 

сприяти їх проведенню та не розголошувати факт їх проведення чи отриману 

інформацію, про що їх попереджає слідчий на початку проведення передбачених ст.ст. 

261, 262 КПК негласних слідчих (розшукових) дій. 
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Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що 

забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та 

звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї 

телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне 

спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби 

телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, 

якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення 

для кримінального провадження. 

2. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в цьому 

випадку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки, які дозволять 

унікально ідентифікувати абонента спостереження, транспортну 

телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися 

втручання у приватне спілкування. 

3. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж полягає у 

проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору 

та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для 

досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів 

сигналів, що передаються каналами зв'язку. 

4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на 

уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ та органів безпеки. Керівники 

та працівники операторів телекомунікаційного зв'язку зобов'язані сприяти 

виконанню дій із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій та 

отриманої інформації, зберігати її в незмінному вигляді. 
1. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є різновидом втручання 

у приватне спілкування, під час якого за допомогою спеціальних технічних засобів 

уповноваженими оперативно-технічними підрозділами органів внутрішніх справ та 

органів безпеки на підставі ухвали слідчого судді та за дорученням слідчого 

проводиться спостереження, відбір, фіксація змісту інформації, яка передається 

особою, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів сигналів, що пере-

даються каналами зв'язку, без відома осіб, що використовують засоби телекомунікації, 

для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. 

2. Важливе значення для розкриття особливостей втручання у приватне спілкування під 

час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії має розуміння ключових понять 

зі сфери телекомунікацій, з якими пов'язане її проведення. У ст. 1 Закону України «Про 

телекомунікації» визначено: 

транспортна телекомунікаційна мережа - це мережа, що забезпечує передавання знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між 

підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу; 
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телекомунікаційною мережею доступу є частина телекомунікаційної мережі між 

пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) 

комутації виключно; 

пунктом закінчення телекомунікаційної мережі є місце стику (з'єднання) мережі 

телекомунікацій та кінцевого обладнання; 

кінцеве обладнання - це обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення 



телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних 

послуг (телефон, мобільний телефон, модем тощо). 

Транспортна телекомунікаційна мережа - це основна частина інфраструктури будь-

якого оператора телекомунікації, чи то оператор традиційної телефонії, сотовий 

оператор, провайдер бездротового або дротового доступу до Інтернету. 

3. Важливе значення для організації проведення зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж має встановлення слідчим під час досудо-вого 

розслідування ідентифікаційних ознак, які дозволяють унікально ідентифікувати: 1) 

абонента спостереження (споживача телекомунікаційних послуг), тобто його 

абонентський номер (сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) 

кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі); 2) транспортну 

телекомунікаційну мережу, тобто який оператор телекомунікацій має право на технічне 

обслуговування та експлуатацію телекомунікаційної мережі, якій належить номер 

абонента спостереження; 3) кінцеве обладнання - його ідентифікатор для розпізнання в 

телекомунікаційній мережі, який надав цьому кінцевому обладнанню виробник 

(наприклад, код ІМЕІ мобільного телефону, USB-модему) або адресу точки 

підключення кінцевого обладнання для публічних фіксованих проводових мереж 

телекомунікацій. 

4. Підставами для проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж є відомості, що особа, користуючись засобами телекомунікації, передає та 

отримує інформацію, яка має значення для досудового розслідування. У клопотанні 

слідчого, узгодженому з прокурором, про дозвіл на зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж поряд із зазначенням відомостей, що перелічені у ч. 2 ст. 248 

КПК, додатково повинні бути вказані ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально 

ідентифікувати абонента спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, 

кінцеве обладнання, на якому може здійснюватися втручання у приватне спілкування. 

До клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 

5. Отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, слідчий письмово, в порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 ст. 

246, ч. 4 ст. 263 КПК, доручає оперативному підрозділу, вповноваженому на проведення 

оперативно-технічних заходів, проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. 

6. Відповідно до положень ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» та ч. 4 ст. 

263 КПК керівники й працівники операторів телекомунікаційного 
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зв'язку зобов'язані сприяти виконанню дій зі зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, вживати необхідних заходів щодо нерозголошен-ня факту 

проведення таких дій, організаційних і тактичних прийомів їх проведення та отриманої 

інформації, зберігати її в незмінному вигляді. Оператори телекомунікацій також 

зобов'язані забезпечувати захист технічних засобів проведення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж від несанкціонованого доступу. 

7. За результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж посадова особа оперативного підрозділу, яка здійснювала цю негласну слідчу 

(розшукову) дію, складає протокол з дотриманням вимог ст.ст. 104-107, 252 та 265 КПК 

та протягом двадцяти чотирьох годин з моменту припинення негласної слідчої 

(розшукової") дії направляє його прокурору. 

Стаття 264. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 



1. Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній 

інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи 

або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, 

володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, 

якщо є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі 

або її частині, що має значення для певного досудового розслідування. 

2. Не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних 

інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, 

володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного 

захисту. 

3. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в цьому 

випадку додатково повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки електронної 

інформаційної системи, в якій може здійснюватися втручання у приватне 

спілкування. 
1. Коментована стаття містить нормативно-правову регламентацію проведення 

втручання у приватне спілкування шляхом зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. Сутність такої негласної слідчої (розшукової) дії полягає у 

здійсненні на підставі ухвали слідчого судді пошуку, виявлення і фіксації відомостей, 

що містяться в електронній інформаційній системі або її частин, доступ до яких 

обмежений власником, володільцем або утримувачем системи розміщенням її у 

публічно недоступному місці, житлі чи іншому володінні особи або логічним захистом 

доступу, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або 

утримувача. 

2. Під електронною інформаційною системою у цій статті розуміється сукупність 

електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), периферійного обладнання та 

програмного забезпечення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, 

обробки, пошуку і видачі інформації споживачам. 
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За своєю архітектурою електронні інформаційні системи можуть бути як локальними, в 

яких всі їх компоненти (база даних, система управління базою даних, клієнтське 

програмне забезпечення) знаходяться на одному комп'ютері, так і розподіленими, в 

яких компоненти розподілені по кількох комп'ютерах. Розподілені електронні 

інформаційні системи, у свою чергу, розділяють на файл-серверні інформаційні 

системи (в них база даних знаходиться на файловому сервері, а система управління 

базою даних та клієнтське програмне забезпечення знаходяться на робочих станціях) та 

клієнт-серверні інформаційні системи (в них база даних та система управління базою 

даних знаходяться на сервері, а на робочих станціях знаходиться клієнтське програмне 

забезпечення). 

Як локальні, так і розподілені електронні інформаційні системи можуть бути 

відкритими і закритими для громадян, тобто доступ до яких обмежений їх власником, 

володільцем або утримувачем шляхом розміщення файлових серверів та робочих 

станцій інформаційної системи у публічно недоступних місцях, житлі чи іншому 

володінні особи (див. їх поняття у коментарі до ст. 267 КПК) та встановленням систем 

логічного захисту доступу до електронної інформаційної системи з робочих станцій 

локальної мережі підприємства, установи, організації тощо, або з робочих станцій, 

зв'язаних з файловим сервером через мережу Інтернет. 

3. Зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин можливе без 



дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх власником, володільцем 

або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту. Слід 

зауважити, що у випадках, коли під час досудово-го розслідування встановлюється, що 

файловий сервер електронної інформаційної системи встановлений у публічно 

недоступному місці, житлі або іншому володінні особи, але доступ до баз даних, 

розміщених на ньому, не захищений системами логічного захисту доступу і можливий 

з робочих станцій, розташованих поза межами місць розміщення файлових серверів 

електронної інформаційної системи, зняття інформації з електронних інформаційних 

систем або її частин також можливе без дозволу слідчого судді. У цій ситуації 

складається тільки протокол зняття інформації з електронних інформаційних систем з 

відповідними додатками до нього з дотриманням вимог ст.ст. 104-107, 252 та 265 КПК. 

4. Підставами для проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем є 

відомості, що в електронній інформаційній системі або її частині наявна інформація, що 

має значення для досудового розслідування. У клопотанні слідчого, узгодженому з 

прокурором, про дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем 

поряд із зазначенням відомостей, що перелічені у ч. 2 ст. 248 КПК, додатково повинні 

бути вказані ідентифікаційні 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 спосіб, яким обмежений 
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доступ до неї. До клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 

5. Отримавши ухвалу слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з електронної 

інформаційної системи, слідчий письмово, в порядку п. 2 ч. 2 ст. 40, ст. 41, ч. 6 ст. 246 

КПК доручає оперативному підрозділу, уповноваженому на проведення оперативно-

технічних заходів, проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. 

6. За результатами проведення зняття інформації електронної інформаційної системи 

посадова особа оперативного підрозділу, яка здійснювала таку негласну слідчу 

(розшукову) дію, складає протокол з дотриманням вимог ст.ст. 104-107, 252 та 265 КПК 

та протягом двадцяти чотирьох годин з моменту припинення негласної слідчої 

(розшукової) дії направляє його прокурору. 

Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних 

мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем 

1. Зміст інформації, що передається особами через транспортні телекомунікаційні 

мережі, з яких здійснюється зняття інформації, зазначається у протоколі про 

проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій. При виявленні в 

інформації відомостей, що мають значення для конкретного досудового 

розслідування, в протоколі відтворюється відповідна частина такої інформації, 

після чого прокурор вживає заходів для збереження знятої інформації. 

2. Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з 

електронних інформаційних систем або їх частин, фіксується на відповідному 

носієві особою, яка здійснювала зняття та зобов'язана забезпечити обробку, 

збереження або переданий інформації. 
1. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за 

допомогою технічних засобів (ст. 263 КПК) та в результаті зняття відомостей з 



електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК), здійснюється відповідно до 

положень коментованої статті з дотриманням вимог ст.ст. 104-107, 252 КПК. 

2. Зміст інформації, одержаної внаслідок здійснення зняття відомостей з електронних 

інформаційних систем або їх частин, фіксується на відповідному носієві особою, яка 

здійснювала зняття та зобов'язана забезпечити обробку, збереження або передання 

інформації. За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж або з інформаційних систем уповноважена посадова особа оперативного 

підрозділу, якому було доручено проведення цих негласних слідчих (розшукових) дій, 

по її завершенні складає протокол. У такому протоколі відображається факт виявлення 

в інформації, що отримана в ході зняття інформації з транспортних 

 583 

телекомунікаційних мереж або з інформаційних систем за допомогою технічних 

засобів, відомостей, що мають значення для конкретного досудового розслідування. В 

протоколі обов'язково повністю відтворюється відповідна змістова частина такої 

інформації, а за необхідності вона може бути роздру-кована на паперовий носій. 

3. Протягом двадцяти чотирьох годин після припинення зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж або з інформаційних систем уповноважена 

посадова особа оперативного підрозділу передає протокол прокурору для прийняття 

ним рішення про використання як доказу інформації, отриманої внаслідок застосування 

цих форм втручання в приватне спілкування, в цілому або певного її фрагменту. 

4. Для забезпечення безпосереднього дослідження судом отриманої під час зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж або з інформаційних систем, 

оцінки її доказового значення коментована стаття передбачає обов'язок прокурора 

зберегти всю зняту інформацію, незалежно від того чи вся зафіксована на технічному 

носії інформація визначена прокурором для використання як доказу, чи тільки її певний 

фрагмент. Збереження інформації, отриманої внаслідок застосування цих форм 

втручання у приватне спілкування, забезпечується прокурором з дотриманням вимог 

ст.ст. 100, 259, 265 КПК або ним складається доручення слідчому щодо забезпечення 

збереження цієї інформації в порядку, визначеному ст.ст. 100, 259, 265 КПК та 

Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів 

1. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, у разі 

необхідності здійснюється за участю спеціаліста. Слідчий вивчає зміст отриманої 

інформації, про що складається протокол. При виявленні відомостей, що мають 

значення для досудового розслідування і судового розгляду, в протоколі 

відтворюється відповідна частина інформації, після чого прокурор вживає заходів 

для збереження отриманої інформації. 

2. Технічні засоби, що застосовувалися під час проведення зазначених негласних 

слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні 

зберігатися до набрання законної сили вироком суду. 

3. Носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано інформацію, 

можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або експертів у 

порядку, передбаченому цим Кодексом. 
1. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, є негласною 

слідчою (розшуковою) дією, під час якої слідчий ознайомлюється у повному обсязі з 

відомостями, що містяться на носіях технічної інформації, які отримані під час 

проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій, з 
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метою виявлення відомостей, що мають значення для досудового розслідування і 

судового розгляду. 

2. Рішення про проведення дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів, приймає слідчий. Підставою для його прийняття є отримання за 

результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій інформації із 

застосуванням технічних засобів, в якій можуть міститися відомості, що мають 

значення для досудового розслідування. 

3. У разі потреби слідчого в консультативній або технічній допомозі, яка сприятиме 

оцінці змісту відомостей, що зафіксовані на технічних носіях інформації, він може 

залучити для участі у проведенні такого дослідження відповідного спеціаліста. 

4. За результатами проведення дослідження інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів, слідчим з дотриманням вимог ст.ст. 104-107, 252, 266 КПК 

складається протокол з необхідними додатками до нього. В цьому протоколі він, 

зокрема, описує технічні носії інформації, технічні засоби, за допомогою яких була 

відтворена наявна на них інформація, результати дослідження наданої інформації, у разі 

виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування, відтворює її в 

повному обсязі із зазначенням змісту розмови осіб або інших звуків, рухів, дій, 

пов'язаних з її діяльністю тощо. Протокол про проведення дослідження інформації, 

отриманої при застосуванні технічних засобів, не пізніше ніж через двадцять чотири 

години з моменту завершення негласної слідчої (розшукової) дії передається прокурору 

(ч. З ст. 252 КПК). 

5. Первинні носії інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також технічні засоби, за допомогою 

яких вона була отримана, повинні зберігатися до набрання законної сили вироком суду. 

їх збереження забезпечується прокурором з дотриманням вимог ст. 100 КПК та в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або ним складається доручення 

слідчому чи оперативному підрозділу, якому було доручено проведення відповідної 

негласної слідчої (розшукової) дії, щодо забезпечення збереження первинних носіїв 

отриманої інформації та застосованих для її отримання технічних засобів. 

Слід зазначити, що збереженню підлягають всі носії первинної інформації, отриманої 

при застосуванні технічних засобів, незалежно від того, чи виявлені на цих носіях за 

результатами дослідження слідчим первинної інформації відомості, що мають значення 

для досудового розслідування і судового розгляду, чи ні. 

6. У разі виникнення питань щодо змісту носіїв первинної інформації, технічних 

можливостей її отримання при застосуванні конкретних технічних засобів під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, для з'ясування яких необхідні 

спеціальні знання, носії інформації та технічні засоби, за допомогою яких отримано 

інформацію, можуть бути предметом дослідження відповідних спеціалістів або 

експертів у порядку, передбаченому КПК. 
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§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій 

Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи 

1. Слідчий маг право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше 

володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з 

використанням технічних засобів, з метою: 



1) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; 

2) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; 

3) виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; 

4) виявлення осіб, які розшукуються; 
5) встановлення технічних засобів аудіо-, відеокон і ро.ію особи. 

2. Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому 

неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, 

користувача або уповноважених ними осіб. 

3. Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких 

обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у 

зв'язку відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус 

публічно доступних. 

4. Обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи з метою, передбаченою в частині першій цієї 

статті, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу. 
1. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи закон 

визначає як негласну слідчу (розшукову) дію, яка полягає у таємному проникненні, в 

тому числі з використанням технічних засобів, до публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи з метою: а) виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового 

розслідування; б) виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів; в) 

виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування 

тяжкого або особливо тяжкого злочину; г) виявлення осіб, які розшукуються; ґ) 

встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. 

Як видно із визначення цієї негласної слідчої (розшукової) дії вона включає дії, які або 

дозволяють зібрати відомості, речі і документи, що мають значення для досудового 

розслідування, або дії, без проведення яких є неможливим проведення аудіо-, 

відеоконтролю особи (ст. 260 КІЖ) всередині публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи. 
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2. Місцями проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії є: публічно недоступне 

місце, тобто місце, до якого неможливо увійти або 

в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди 

власника, користувача або уповноважених ними осіб (наприклад, приміщення або 

ділянка місцевості підприємства, установи, організації тощо) (ч. 2 ст. 267 КПК): 

житло особи, під яким відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК розуміється будь-яке приміщення, 

яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його 

призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового 

проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. 

Тобто до житла відносяться: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які 

призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, 

які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, але є 

складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, 

яке належить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового 



проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема кімната в 

квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до 

житлового фонду, але пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий 

будинок тощо); 

інше володіння особи - транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи 

приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого 

призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК). 

Виходячи з того, що приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права 

яких обмежені відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у 

зв'язку відбуттям покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус 

публічно доступних (ч. З ст. 267 КПК), вони не є місцями проведення цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії. 

3. Підставами для проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи є відомості, що в конкретному публічно недоступному місці, 

житлі чи іншому володінні особи можуть знаходитися сліди вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, речі і документи або можуть бути виготовлені з них копії чи 

отримані зразки, особи, що розшукуються, за вчинення цих злочинів, або особа, аудіо- 

та відеоконтроль розмов, звуків, рухів якої, дій, пов'язаних з її діяльністю у цих місцях, 

може містити відомості, що мають значення для досудового розслідування тяжких чи 

особливо тяжких злочинів. 

4. За наявності хоча б однієї з перелічених підстав у випадках, коли іншим шляхом 

отримати ці відомості неможливо, або іншим чином не можна здійснити дії з 

виготовлення копій чи зразків речей, документів або інших матеріальних об'єктів, 

виявити осіб, які розшукуються, або встановити технічні засоби аудіо-, відеоконтролю 

особи в публічно недоступному місці, житлі чи іншому 
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володінні особи, прокурор або слідчий вносить клопотання, узгоджене з прокурором, 

до слідчого судді про дозвіл на проведення обстеження публічно недоступних місць, 

житла чи іншого володіння особи. Це клопотання повинно бути укладене відповідно до 

вимог ч. 2 ст. 248 КПК. До клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. 

Ухвала про обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 

повинна бути постановлена слідчим суддею в порядку, передбаченому ст.ст. 246, 248, 

249 КПК. 

5. Специфіка методів та засобів обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи зумовлює необхідність після отримання прокурором або 

слідчим ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії, її письмового доручення на підставі ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК 

уповноваженому оперативному підрозділу. 

6. Посадова особа уповноваженого оперативного підрозділу, якій було доручено 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, складає 

протокол з описанням всіх виконаних дій та їх результатів, який протягом двадцяти 

чотирьох годин з моменту припинення цієї негласної слідчої (розшукової) дії 

передається прокурору (ч. З ст. 252 КПК). 

Відомості про осіб, які проводили цю негласну слідчу (розшукову) дію або були 

залучені до її проведення, у разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть 

зазначатися із забезпеченням конфіденційності даних про таких осіб у порядку, 



визначеному законодавством. 

Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

1. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу с негласною слідчою 

(розшуковою) дією, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації 

місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу 

систем зв'язку, та інших радіовипромінюваль-них пристроїв, активованих у 

мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без розкриття змісту 

повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна 

встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. 

2. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводиться на 

підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 

246, 248-250 цього Кодексу. 

3. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу в цьому випадку додатково повинні бути зазначені 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента 

спостереження, транспортну телекомунікаційну мережу, кінцеве обладнання. 

4. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до постановления 

ухвали слідчого судді може бути розпочато на підставі постанови слідчого, 

прокурора лише у випадку, передбаченому частиною першою статті 250 цього 

Кодексу. 
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1. Частина 1 ст. 268 КПК надає можливість проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, спрямованої на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(мобільного терміналу систем зв'язку та інших радіовипро-мінювальних пристроїв, 

активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, тобто мобільного 

телефону, GSM, UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE модемів, що забезпечують бездротовий 

доступ до мережі Інтернет, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у 

мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку тощо), без розкриття змісту 

повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити 

обставини, що мають значення для кримінального провадження, а саме: 1) 

місцезнаходження у певний час або проміжок часу до, під час або після вчинення 

злочину в конкретному місці радіоелектронних засобів та інших радіовипромінюваль-

них пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, що 

належать та (або) були у користуванні у цей час у осіб, котрі можуть бути причетними 

до вчинення злочину, свідків, потерпілого; 2) теперішнє місцезнаходження 

радіоелектронних засобів та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у 

мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, що належать та (або) знаходяться у 

користуванні в осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину. 

Отже, проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії дозволяє вирішити розшукове 

завдання із встановлення факту знаходження у певному місці та часі конкретної особи, 

якій належить та (або) знаходиться у користуванні радіоелектронний засіб та інший 

радіовипромінювальний пристрій, активований у мережі оператора рухомого 

(мобільного) зв'язку. Встановлення цього факту забезпечують положення ч. З ст. 34, п. 

7 ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», згідно з якими оператори 

телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги 

протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про 

надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, а також за власні 



кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні 

для здійснення уповноваженим органами оперативно-розшукових заходів, і 

забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх 

повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню 

розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. 

2. Умовно можна виділити два порядки прийняття рішення про проведення 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу: 

а) відповідно до вимог ст.ст. 250, 251, ч. 1, 4 ст. 268 КПК, тобто у виняткових 

невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та запобіганням 

вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами І, II, VI, 

VII (ст.ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального 

кодексу України, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу може бути 

розпочато до постановления ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого 

з прокурором, або прокурора. 
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У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної 

слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 248 КПК. Якщо слідчий 

суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення цієї негласної 

слідчої (розшукової) дії, то її проведення повинно бути негайно припинено. Отримана 

внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена в 

порядку, передбаченому ст. 255 КПК. У випадках, якщо слідчий самостійно приймає 

рішення про проведення встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, він 

згідно з вимогами ст.ст. ПО та 251 КПК виносить відповідну постанову та узгоджує її з 

прокурором; 

б) відповідно до вимог ст.ст. 246, 248-250, ч. 1-3 ст. 268 КПК слідчий у випадках, коли 

для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

необхідні відомості про місцезнаходження конкретного радіоелектронного засобу в 

певному місці та у певний час, складає клопотання про дозвіл на проведення 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу до апеляційного суду, у 

межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового слідства (ст. 247 

КПК), узгоджує його з прокурором, або прокурор сам складає таке клопотання, отримує 

ухвалу слідчого судді про проведення установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу або про відмову в наданні дозволу на його проведення. Таке 

клопотання повинно бути укладеним відповідно до вимог ч. 2 ст. 248 КПК, також до 

клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. 

3. В ухвалі слідчого судді про дозвіл на встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу повинні бути зазначені ідентифікаційні ознаки, які дозволять 

унікально ідентифікувати абонента спостереження (його абонентський номер 

(сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання 

абонента в телекомунікаційній мережі), транспортну телекомунікаційну мережу (назву 

оператора телекомунікацій, який має право на технічне обслуговування та експлуатацію 

телекомунікаційної мережі, якій належить номер абонента спостереження), кінцеве 

обладнання (його ідентифікатор для розпізнання в телекомунікаційній мережі, який 

надав цьому кінцевому обладнанню виробник, наприклад, код ІМЕ1 мобільного 

телефону, USB-модему тощо). 



4. За результатами проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії слідчий або особа 

уповноваженого оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, якій було доручено 

проведення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу на підставі ст. 

41, ч. 6 ст. 246 КПК, складає протокол відповідно до вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК, в 

якому описуються результати проведення цієї слідчої дії, а у необхідних випадках до 

нього долучаються додатки. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення цієї 

дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих 
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під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує 

використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 

Стаття 269. Спостережений за особою, річчю або місцем 

1. Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або 

особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця 

особа контактує, або певної речі чи місця у публічно доступних місцях може 

проводитися візуальне спостереження за зазначеними об'єктами або візуальне 

спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних 

технічних засобів для спостереження. 

За результатами спостереження складається протокол, до якого долучаються 

отримані фотографії та/або відеозапис. 
2. Спостереження за особою згідно з частиною першою цієї статті проводиться на 

підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому статтями 

246, 248-250 цього Кодексу. 

3. Спостереження за особою до постановления ухвали слідчого судді може бути 

розпочато на підставі постанови слідчого, прокурора лише у випадку, 

передбаченому частиною першою статті 250 цього Кодексу. 
1. Частина 1 ст. 269 КПК передбачає проведення негласного безпосереднього або 

опосередкованого за допомогою технічних засобів відеозапису, фотографування, 

спеціальних технічних засобів візуального спостереження за особою, річчю або місцем 

для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або 

особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа 

контактує, або за певною річчю чи місцем у публічно доступних місцях. 

2. З урахуванням положень ч. 2 та 3 ст. 267 КПК публічно доступне місце можна 

визначити як місце, до якого можна увійти або в якому можна перебувати на законних 

підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними 

осіб. Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені 

відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв'язку з відбуттям 

покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус публічно доступних при 

проведенні в них негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Умовно можна виділити два порядки прийняття рішення про проведення 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу: 

1) відповідно до вимог ст.ст. 250, 251, ч. 1, 3 ст. 269 КПК, тобто у виняткових 

невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та запобіганням 

вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами І, II, VI, VII 

(ст.ст. 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу 

України, спостереження за особою, річчю або місцем може бути розпочато до 

постановления ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, 



або прокурора. У такому випадку 
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прокурор зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) 

дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає 

таке клопотання згідно з вимогами ст. 248 КПК. Якщо слідчий суддя постановить 

ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) 

дії, то її проведення повинно бути негайно припинене. Отримана внаслідок такої 

негласної слідчої (розшукової") дії інформація повинна бути знищена в порядку, 

передбаченому ст. 255 КПК. У випадках, коли слідчий самостійно приймає рішення про 

проведення спостереження за особою, річчю або місцем, він згідно з вимогами ст. ПО 

та 251 КПК виносить відповідну постанову та узгоджує її з прокурором; 

2) відповідно до вимог ст.ст. 246, 248-250, ч. 1, 2 ст. 269 КПК слідчий у випадках, коли 

для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

необхідні відомості про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, або 

певної речі чи місця у публічно доступних місцях, складає клопотання про дозвіл на 

проведення спостереження за особою, річчю або місцем до апеляційного суду, у межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового слідства (ст. 247 КПК), 

узгоджує його з прокурором або прокурор сам складає таке клопотання, отримує ухвалу 

слідчого судді про спостереження за особою, річчю або місцем або про відмову в 

наданні дозволу на його проведення. Таке клопотання повинно бути укладеним 

відповідно до вимог ч. 2 ст. 248 КПК, також до клопотання додається витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого 

подається клопотання. Для кожного об'єкта спостереження (конкретної особи, речі або 

місця) складається окреме клопотання. 

3. За результатами проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії слідчий або особа 

уповноваженого оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, якій було доручено 

спостереження за особою, річчю або місцем на підставі ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК складає 

протокол відповідно до вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК, в якому описується встановлені 

в результаті спостереження обставини. В разі необхідності до протоколу долучаються 

додатки (фотографії та (або) відеозапис). Протокол про проведення негласної слідчої 

(розшукової") дії з відповідними додатками не пізніше ніж через двадцять чотири 

години з моменту припинення цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів 

щодо збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

речей і документів, які планує використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 

КПК). 

Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця 

1. Аудіо-, відеоконтроль місця може здійснюватися під час досудового 

розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні 

прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині 

публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у 

цьому місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови 
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і поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть 

містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 

2. Аудіо-, відеоконтроль місця згідно з частиною першою цієї статті проводиться 

на підставі ухвали слідчого судді, постановленої в порядку, передбаченому 

статтями 246, 248, 249 цього Кодексу. 



1. Частина 1 ст. 270 КПК передбачає отримання аудіо- або відеозапису подій всередині 

публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому 

місці осіб, шляхом прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо- та 

відеозаписуючих технічних засобів, за наявності відомостей про те, що розмови і 

поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити 

інформацію, яка має значення для кримінального провадження. 

2. З урахуванням положень ч. 2 та 3 ст. 267 КПК публічно доступне місце можна 

визначити як місце, до якого можна увійти або в якому можна перебувати на правових 

підставах без отримання на це згоди власника, користувача, або уповноважених ними 

осіб. Приміщення, які спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені 

відповідно до закону (приміщення з примусового утримання осіб у зв'язку відбуттям 

покарання, затримання, взяттям під варту тощо), мають статус публічно доступних для 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. 

3. Виходячи зі змісту ст. 270 КПК, аудіо-, відеоконтроль місця проводяться тільки за 

рішенням слідчого судді. 

4. Відповідно до вимог ст.ст. 246, 248-250, 270 КПК слідчий за наявності відомостей 

про те, що розмови і поведінка осіб у конкретному місці, а також інші події, що там 

відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального 

провадження, складає клопотання про дозвіл на проведення аудіо-, відеоконтролю 

місця до суду, узгоджує його з прокурором та отримує ухвалу слідчого судді про аудіо-

, відеоконтроль місця або про відмову в наданні дозволу на його проведення. Таке 

клопотання повинно бути укладеним відповідно до вимог ч. 2 ст. 248 КПК, також до 

клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання. 

5. За результатами проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії слідчий або особа 

уповноваженого оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, якій було доручено 

аудіо-, відеоконтроль місця на підставі ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК, складає протокол 

відповідно до вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК. Протокол про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з 

моменту припинення цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо 

збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і 

документів, які планує використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 
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Стаття271. Контроль за вчиненням злочину 

1. Контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності 

достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи 

особливо тяжкий злочин, та проводиться в таких формах: 

1) контрольована поставка; 

2) контрольована та оперативна закупка; 

3) спеціальний слідчий експеримент; 

4) імітування обстановки злочину. 

2. Контроль за вчиненням злочину не проводиться, якщо внаслідок таких дій 

неможливо повністю запобігти: 

1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних 

ушкоджень; 

2) поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей; 

3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини; 



4) екологічній або техногенній катастрофі. 

3. Під час підготовки та проведення заходів з контролю за вчиненням злочину 

забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з 

метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона 

би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати 

на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і 

документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні. 

4. Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол, до якого 

додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії. Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим 

фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи. 

5. Порядок і тактика проведення контрольованої поставки, контрольованої та 

оперативної закупки, спеціального слідчого експерименту, імітування обстановки 

злочину визначається законодавством. 

6. Контроль за вчиненням злочину щодо незаконного переміщення через 

територію України транзитом, ввезення до України або вивезення за межі України 

речей, вилучених з вільного обігу, або інших речей чи документів може бути 

проведений у порядку, передбаченому законодавством, за домовленістю з 

відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів 

України. 

7. Прокурор у своєму рішенні про проведення контролю за вчиненням злочину, 

крім відомостей, передбачених статтею 251 цього Кодексу, зобов'язаний: 

1) викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої 

(розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину; 

2) зазначити про застосування спеціальних імітаційних засобів. 

8. Якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність 

тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має 
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здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі 

рішення слідчого судді згідно з вимогами цього Кодексу. 
1. Коментована стаття містить загальні положення проведення однієї з найбільш 

складних за своєю підготовкою та здійсненням, різнопланової за формами свого 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину. 

Контроль за вчиненням злочину полягає у перевірці за рішенням прокурора відомостей 

про готування вчинення або про вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину в 

формі контрольованої поставки, контрольованої або оперативної закупки, спеціального 

слідчого експерименту, імітування обстановки злочину, порядок та тактика проведення 

яких визначається законодавством та міжнародними договорами України. Контроль за 

вчиненням злочину може бути як внутрішнім (проводиться на території України), так і 

транзитним (проводиться на території України та інших держав, за домовленістю між 

правоохоронними органами, на підставі чинних міжнародних договорів України). 

3. У випадках, коли за результатами оцінки відомостей про підготовку вчинення або 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину прокурор встановлює, що неможливо 

повністю запобігти посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних 

ушкоджень, поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей, втечі осіб, 

які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини, екологічній або техногенній катастрофі, 

він повинен відмовитися від проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії та 



організувати і провести заходи, спрямовані на недопущення настання суспільно 

небезпечних наслідків дій злочинців. 

4. Забороняється під час контролю за вчиненням злочину провокувати (підбурювати) 

особу на вчинення цього злочину з метою його подальшого викриття, допомагаючи 

особі вчинити злочин, який вона б не вчинила, як би слідчий, посадова особа 

оперативного підрозділу або особа, яка бере участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, 

цьому не сприяла, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, 

погрозами, шантажем. Посадові особи правоохоронних органів та інші особи, які 

вчинили такі дії, залежно від фактичного змісту цих дій та їх наслідків підлягають 

притягненню до відповідальності за чинним законодавством України. Здобуті в такий 

спосіб речі і документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні. 

5. Рішення прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину оформлюється 

постановою, в якій, крім відомостей, передбачених ст. 251 КПК, та доручення його 

проведення слідчому й уповноваженому оперативному підрозділу слід: 1) викласти 

обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії 

провокування особи на вчинення злочину; 2) зазначити про застосування спеціальних 

імітаційних засобів. 

У випадках, коли при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність 

тимчасового обмеження конституційних прав особи (наприклад, права на 

недоторканість житла, особисте і сімейне життя), він має 

 595 

здійснюватися в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення 

слідчого судді за поданням прокурора згідно з вимогами ст.ст. 246-249 КПК. В ухвалі 

слідчого судді також повинно бути доручення проведення контролю за вчиненням 

злочину слідчому та уповноваженому оперативному підрозділу та викладені обставини, 

які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії провокування 

особи на вчинення злочину та зазначено про застосування спеціальних імітаційних 

засобів. 

6. Про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол відповідно до 

вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК, до якого додаються речі і документи, отримані під час 

проведення цієї негласної слідчої (розшукової*) дії. Якщо контроль за вчиненням 

злочину закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у 

присутності такої особи. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової") дії 

з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення цієї дії 

передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо збереження отриманих під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, які планує 

використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 

Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації 

1. Під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів можуть 

бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для досудового 

розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, 

беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником 

зазначеної групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з 

органами досудового розслідування. 

2. Виконання зазначеними особами такого спеціального завдання, як негласна 

слідча (розшукова) дія, здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з 



керівником органу досудового розслідування, або постанови прокурора із 

збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу. 

3. У постанові, крім відомостей, передбачених статтею 251 цього Кодексу, 

зазначається: 

1) обгрунтування меж спеціального завдання; 

2) використання спеціальних несправжніх (імітаційних) засобів. 

4. Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі 

необхідності строк його виконання продовжується слідчим за погодженням з 

керівником органу досудового розслідування або прокурором на строк, який не 

перевищує строку досудового розслідування. 

1. Положення ст. 272 КПК містять нормативно-правову регламентацію порядку 

прийняття рішення про проведення негласної слідчої (розшукової) дії -виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації. 
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Статті 13, 14 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» та п.п. 8, 13 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» визначають, що при здійсненні боротьби з організованою 

злочинністю спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів 

внутрішніх справ, Служби безпеки України мають право, якщо інших заходів для 

розкриття організованої злочинності та притягнення винних до кримінальної 

відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних негласних 

співробітників, які вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні 

угруповання, або учасника організованого злочинного угруповання, які на 

конфіденційній основі співпрацює з уповноваженими на боротьбу з організованою 

злочинністю органами, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх 

особистості. Чинне законодавство забороняє залучати до виконання розшукових 

(негласних) слідчих дій медичних працівників, священнослужителів, адвокатів, якщо 

особа, стосовно якої вони повинні здійснювати зазначені дії, є їх пацієнтом чи клієнтом. 

Порядок і тактика проведення виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації визначається чинними 

законами України та відомчими нормативно-правовими актами правоохоронних 

органів України. 

3. Питання щодо кримінальної відповідальності за протиправні дії осіб, які виконують 

спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації, вирішується відповідно до положень ст. 43 КК України та відповідних норм 

Особливої частини КК України. 

4. Слідчий, що розслідує тяжкий чи особливо тяжкий злочин, або прокурор, отримавши 

фактичні дані, що злочин вчинений членами організованого злочинного угруповання, 

або є достовірні дані, що має місце підготовка вчинення нового злочину членами 

організованого злочинного угруповання, щодо діяльності якого вже проводиться 

розслідування, визначає, з урахуванням наявного часу, можливостей введення під 

легендою прикриття в конкретну організовану групу чи злочинну організацію штатного 

або нештатного негласного співробітника, або наявності члена організованого 

злочинного утворення, який на конфіденційних засадах співробітничає з 

вповноваженими оперативними підрозділами, визначає можливість доручення 

конкретній особі виконати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 



організованої групи чи злочинної організації. 

Виконання такого спеціального завдання, як негласна слідча (розшукова) дія, 

здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу 

досудового розслідування, або постанови прокурора зі збереженням у таємниці 

достовірних відомостей про особу. У такій постанові, крім відомостей, передбачених 

ст. 251 КПК, зазначається обгрунтування меж спеціального завдання та які спеціальні 

несправжні (імітаційних) засоби будуть використовуватися. Винесенню постанови про 

виконання спеціального завдання особами, які не є працівниками правоохоронного 

органу, має передувати укладення угоди про конфіденційне співробітництво між такою 

особою і правоохоронним органом та відповідне нерозголошення даних. У цій угоді 

мають бути перелічені 
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права й обов'язки цієї особи і, зокрема, роз'яснення того, в якому випадку і за вчинення 

яких діянь ця особа підлягає кримінальній відповідальності. 

5. Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі 

необхідності строк його виконання продовжується слідчим за погодженням з 

керівником органу досудового розслідування або прокурором на строк, який не 

перевищує строку досудового розслідування. 

Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

1. За рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані 

заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією 

метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених 

речей і документів, створення та використання спеціально утворених 

підприємств, установ, організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або 

несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється. 

2. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення 

конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом. 

3. У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування 

справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб'єктів господарювання або 

щодо особи, яка діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це 

повідомляється орган, співробітником якого є особа, яка таким способом здійснює 

негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудового розслідування, 

прокурор, який прийняв рішення про використання таких засобів під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про розкриття 

справжніх відомостей про зазначену особу, обставини виготовлення речей чи 

документів або спеціального утворення підприємства, установи, організації 

приймається керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі 

необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вживаються 

заходи забезпечення безпеки, передбачені законом. 

4. Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, використовуються у процесі доказування у вигляді первинних 

засобів чи знарядь вчинення злочину, крім випадків, якщо суд встановить 

порушення вимог цього Кодексу під час проведення відповідної негласної слідчої 

(розшукової) дії. 
1. Засобами, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) 



дій, виходячи зі змісту ст. 273 КПК, є: реальні матеріальні об'єкти, що мають 

індивідуальні ідентифікаційні ознаки (наприклад, серія та номер грошової купюри 

певного номіналу) або спеціально помічені (тобто на 

598  

них нанесені певні позначки у зв'язку із проведенням негласної слідчої (розшукової) 

дії); несправжні (імітаційні) засоби - речі і документи, які спеціально виготовлені для 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що повністю або частково мають ознаки 

матеріальних об'єктів, які ними заміщуються, або спеціально утворені підприємства, 

установи, організації для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Частина 1 ст. 273 КПК містить пряму заборону використання заздалегідь помічених 

матеріальних об'єктів або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою, ніж для 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

2. Факт виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів або помітки 

матеріальних об'єктів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється 

відповідним протоколом, який складається із дотриманням вимог ст.ст. 104, 106, 252 

КПК. Факт передавання особі імітаційних речей, документів тощо або помічених 

матеріальних об'єктів для використання їх під час проведення конкретної негласної 

слідчої дії оформлюється в окремому протоколі або в протоколі цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії. 

3. У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування справжніх 

відомостей щодо спеціально утворених суб'єктів господарювання або щодо особи, яка 

діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це письмово повідомляється 

орган, співробітником якого є особа, яка таким способом здійснює негласні слідчі 

(розшукові) дії, та керівник органу досудового розслідування, прокурор, який прийняв 

рішення про використання таких засобів під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Рішення про розкриття справжніх відомостей про зазначену особу, 

обставини виготовлення речей чи документів або спеціального утворення 

підприємства, установи, організації приймається керівником органу досудового 

розслідування, прокурором та оформлюється відповідною постановою. У разі 

необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вживаються заходи 

гарантування безпеки, передбачені законом. 

4. Частина 4 ст. 273 КПК надає несправжнім (імітаційнім) засобам, застосованим під час 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у процесі доказування статус первинних 

засобів чи знарядь вчинення злочину, крім випадків, якщо суд встановить порушення 

вимог КПК під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії. 

5. Збереження засобів, що використовувалися під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, забезпечується прокурором та здійснюється в порядку, 

передбаченому ст. 100 КПК та визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження 

1. Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може бути 

здійснене лише у випадку, якщо їх отримання відповідно до статті 245 
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цього Кодексу неможливе без завдання значної шкоди для кримінальної о 

провадження. 

2. Негласне отримання зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, 

постановленої за клопотанням прокурора, або за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, у порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього 

Кодексу. 
3. У клопотанні слідчого, прокурора про надання дозволу на негласне отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження, та в ухвалі слідчого судді 

додатково зазначаються відомості про конкретні зразки, які планується отримати. 

4. Повторне отримання зразків здійснюється відкрито згідно з правилами цього 

Кодексу, якщо втрачається необхідність зберігати таємницю щодо факту 

дослідження попередніх зразків, отриманих негласно. 
1. Частина 1 ст. 274 КПК передбачає, що проведення негласного отримання зразків для 

порівняльного дослідження здійснюється, якщо отримання зразків для експертизи в 

порядку ст. 245 КПК є неможливим через загрозу завдання значної шкоди для 

кримінального провадження, тобто коли отримання зразків для експертизи в порядку 

ст. 245 КПК спричинить розкриття тих, що проводяться або будуть проводитися 

негласних слідчих (розшуко-вих) дій, та поставить під загрозу життя, здоров'я учасників 

кримінального провадження тощо. 

2. Виходячи зі змісту ст. 274 КПК, негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження, можливо проводити тільки за рішенням слідчого судді. 

Відповідно до вимог ст.ст. 246, 248, 248, 274 КПК слідчий у разі виникнення 

необхідності з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

шляхом проведення порівняльного дослідження складає клопотання про дозвіл на 

проведення негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

до апеляційного суду, в межахтериторіальноїюрисдикціїякого знаходиться орган 

досудового слідства (ст. 247 КПК), узгоджує його з прокурором та отримує ухвалу 

слідчого судді про негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 

дослідження, або про відмову в наданні дозволу на його проведення. Таке клопотання 

повинно бути укладене відповідно до вимог ч. 2 ст. 248 КПК. У клопотанні слідчого, 

прокурора про надання дозволу на негласне отримання зразків, необхідних для 

порівняльного дослідження, та в ухвалі слідчого судді додатково зазначаються 

відомості про конкретні зразки, які планується отримати. Також до клопотання 

додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, у рамках якого подається клопотання. 

3. За результатами проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії слідчий або особа 

уповноваженого оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, якій було доручено 

негласне отримання зразків, необхідних для порів- 
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няльного дослідження на підставі ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК, складає протокол відповідно 

до вимог ст.ст. 104, 106, 252 КПК. Протокол про проведення цієї негласної слідчої 

(розшукової) дії з додатками не пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту 

припинення цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо збереження 

отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, 

які планує використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 

4. Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження може здійснюватися в 

рамках проведення обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 



володіння особи (див. коментар до ст. 267 КПК). В цьому випадку відомості про 

конкретні зразки для порівняльного дослідження та способи й засоби їх отримання 

вказуються у протоколі обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

володіння особи. 

Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва 

1. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право 

використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного 

співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених цим Кодексом. 

2. Забороняється залучати до конфіденційного співробітництва під час проведення 

негласних слідчих дій адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, 

священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво буде пов'язане з 

розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру. 
1. Коментована стаття містить унормування загальних умов використання 

конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. Порядок та тактика встановлення конфіденційного співробітництва визначаються 

законодавством України в сфері оперативно-розшукової та контррозвідувальної 

діяльності. 

2. Стаття 275 КПК встановлює право слідчого використовувати інформацію, отриману 

від негласних штатних та позаштатних працівників оперативного підрозділу, під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій або залучати таких осіб до проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Порядок і тактика такого залучення визначається 

законодавством України. 

3. Слідчий не може встановлювати конфіденційне співробітництво з особами, оскільки 

він не наділений таким правом чинним законодавством України. 

4. Частина 2 ст. 275 КПК дублює положення ч. 4 ст. 11 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та відповідного законодавства, що регламентує 

діяльність адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, 

священнослужителів, журналістів щодо заборони їх залучення до конфіденційного 

співробітництва під час проведення негласних слідчих дій, якщо таке співробітництво 

буде пов'язане з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру. 

Наслідком недотримання такої заборони під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій є визнання отриманої в їх результаті фактичних даних недопустимими 

в доказуванні (ст. 87 КПК). 
 

 

                                             ТЕМИ ЗАВДАНЬ ( рефератів) 

До теми  «Загальні положення досудового розслідуванн» 

1.Поняття та сутність досудового розслідування 

2.Принципи  досудового розслідування 

3.Початок досудового розслідування 

4.Досудове розслідування  кримінальних проступків 



5.Досудове розслідування кримінальних правопорушень ( злочинів) 

6.Місце проведення досудового розслідування. 

7.Поняття   та сутність підслідності у кримінальному провадженні 

8.Об’єднання та виділення матеріалів досудового  розслідування 

9.Строки досудового розслідування та їх продовження 

10.Поняття , види  та розгляд клопотань під час досудового розслідування 

 

До теми « Провадження слідчих ( розшукових) дій 

1.Характеристика загальних вимог  до проведення слідчих ( розшукових) дій 

2.Загальний  процесуальний порядок проведення допиту 

3.Допит свідка, потерпілого та особливості допиту неповнолітніх 

4.Процесуальний порядок  пред’явлення особи для впізнання 

5. Процесуальний порядок  пред’явлення речей  для впізнання 

6. Проведення  допиту, впізнання  в режимі  в режимі відеоконференції 

7.Обшук та проникнення до житла або іншого володіння особи 

8.Процесуальний порядок проведення огляду. 

9. підстави та порядок залучення експерта до досудового розслідування 

10.Процесуальний порядок   розгляду клопотання про проведення експектизи та 

отримання зразків для  її проведення 

 

До теми « Провадження   негласних слідчих ( розшукових) дій 

1.Поняття та підстави для проведення негласних ( слідчих) розшукових дій 

2. Процесуальний порядок фіксації ходу та результатів негласних ( слідчих) розшукових 

дій 

3.Поняття та форми проведення контролю за вчиненням злочину 

4.Засоби, що використовуються під час проведення  негласних ( слідчих) розшукових 

дій   

5.Використання інформації, отриманої внаслідок  конфіденційного співробітництва 



6.Процесуальний порядок  проведення обстеження  публічно недоступних місць, житла  

або іншого володіння особи 

7.Процесуальний порядок   установлення місцезнаходження  радіоелектронного засобу, 

спостереження за особою ,річчю або місцем 

8.Процесуальний порядок фіксації ходу та результатів негласних ( слідчих) розшукових 

дій 

9.Спеціальний слідчий експеримент 

10.Виконання  спеціального завдання з розкриття  злочинної діяльності організованої 

групи або злочинної організації 
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