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Обґрунтування Зауваження 

РОЗДІЛ ІІІ 

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ГЛАВА 19. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Стаття 214. 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, розпочати 

розслідування та через 24 години з 

моменту внесення таких відомостей 

надати заявнику витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового 

розслідування. 

 

2. Досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення 

відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

… 

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 та інша невідкладна слідча дія 

можуть бути проведені 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. 

… 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

1. Слідчий, прокурор за наявності 

підстав, невідкладно, але не пізніше 24 

годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Дана поправка дає можливість 

поліцейському, який прибув на місце 

злочину, виконати певні початкові 

слідчі дії, такі як, наприклад, 

опитування людей, до моменту 

початку досудового розслідування. 

Формулювання поправки запозичене з 

шведського Кодексу судової процедури 

– частина 4 розділу 3, глави 23 (див. 

пояснювальну записку КМЄС, стаття 

214 КПК України). 

 

 

 

 

 

 

 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

В практиці поширені випадки як 

безпідставного внесення відомостей до 

ЄРДР так і безпідставного не внесення. 

З метою уникнення вказаного, а також 

Пропозиції не 

розглядалися   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися   

 

 

 

 

 



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, Національним 

антикорупційним бюро 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. 

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, розпочати 

розслідування та не пізніше 24 годин з 

моменту внесення таких відомостей 

надати заявнику витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

Про внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань 

виноситься постанова в якій 

зазначаються: приводи та підстави, 

правова кваліфікація  кримінального 

правопорушення  із зазначенням статті  

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; виклад 

обставин вчинення кримінального 

правопорушення, які встановлені на 

момент прийняття рішення. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування. 

Коли необхідно перевірити заяву або 

повідомлення про  злочин до  внесення 

відомостей в ЄРДР,  така  перевірка  

здійснюється  прокурором, слідчим або або 

за їх дорученням оперативними 

підрозділами  Національної поліціі ̈

України, Служби безпеки Украін̈и, 

Національного антикорупціин̆ого бюро 

України, Державного бюро розслідувань, 

“фільтрування” матеріалів перед 

внесення відомостей в ЄРДР та 

початком досудового розслідування 

пропонується ввести поняття 

попередньої перевірки, яка може 

проводитись і оперативними 

підрозділами.  
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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; 

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; 

Державної кримінально-виконавчоі ̈

служби, органу, що здійснює контроль за 

дотриманням податкового 

законодавства, шляхом відбирання 

пояснень, огляду місця події, витребування 

копій документів. в строк не більше 

десяти днів. 

За результатами попередньої 

перевірки складається висновок. 

У випадку проведення попередньої 

перевірки оперативними підрозділами за 

доручення слідчого, керівника слідчого 

підрозділу, прокурора такий висновок 

направляється протягом 24 годин 

ініціатору проведення попередньої 

перевірки. 

 На підставі висновку про результати 

попередньої перевірки  слідчий, прокурор 

вносить відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та 

розпочинає розслідування або виносить 

постанову про відмову у внесенні 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, яка негайно, але не пізніше 

як через 24 години направляється 

заявнику. 

… 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) попередня правова 

кваліфікація кримінального 

правопорушення з 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 

досудових розслідувань. 

У Єдиному реєстрі досудових 

розслідувань автоматично фіксується 

дата внесення інформації та 

присвоюється номер кримінального 

провадження. 

 

6. Слідчий невідкладно у 

письмовій формі повідомляє 

керівника органу прокуратури 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 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення огляду, за 

виключенням випадків передбачені абз. 4-8 

ч.1 даної статті. У разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на 

морському чи річковому судні, що перебуває 

за межами України, за наявності підстав, 

досудове розслідування розпочинається 

негайно; відомості про нього вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

при першій можливості. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Запропоновано  залишити  згадку про огляд 

місця події в ч. 3 ст. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

У переліку слідчих (розшукових) дій 

(Глава 20 КПК)  відсутня  вказівка на 

можливість проведення такої слідчої 

(розшукової) дії, як огляд місця події, 

про що вказано в ч. 3 ст. 214 КПК.  

Заперечуємо проти внесення зміни  в ч.3 

ст.214 КПК , стосовно  можливості 

проведення у невідкладних випадках 

“інших невідкладних слідчих дій” до 

внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань.  В 

історії українського кримінально-

процесуального законодавства 

питання проведення невідкладних 

слідчих дій вже мало місце.  Так, в КПК 

1960 р. була ст. 104, відповідно до якої 

орган дізнання  по кримінальним 

справам, по яким попереднє 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися   
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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. 

 

8. Відомості про юридичну особу, 

щодо якої можуть застосовуватися 

заходи кримінально-правового 

характеру, вносяться слідчим або 

прокурором до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань негайно після 

вручення особі повідомлення про 

підозру у вчиненні від імені та в 

інтересах такої юридичної особи 

будь-якого із злочинів, передбачених 

статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 

209, 260, 262, 306, частинами першою 

і другою статті 368-3, частинами 

першою і другою статті 368-4, 

статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 

444, 447 Кримінального кодексу 

України, або від імені такої 

юридичної особи будь-якого із 

злочинів, передбачених статтями 258-

258-5 Кримінального кодексу 

України. Про внесення відомостей 

слідчий або прокурор не пізніше 

наступного робочого дня письмово 

повідомляє юридичну особу. 

Провадження щодо юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розслідування було обов’язковим,  мав 

право  після порушення кримінальної 

справи провести невідкладні слідчі дії, 

до їх переліку невідкладних слідчих дій 

було включено: 

- огляд; 

- обшук; 

- виїмка; 

- освідування; 

- затримання і допит підозрюваного; 

- допит потерпілого і свідка.  

Після зміни кримінально-

процесуального  законодавства у 1993 

р. це положення було виключено. Також 

необхідно звернути увагу на те, що 

попереднє законодавство говорило про 

обов’язковий  перелік невідкладних 

слідчих дій, про право їх проведення 

органом дізнання, і проведення їх тільки 

після порушення кримінальної справи.  

При цьому слід мати на увазі, що 

питання невідкладності проведення 

певної слідчої (розшукової) дії може 

виявитися не тільки на початку 

розслідування, а й у ході подальшого 

його провадження.  Тим більше 

недоречною є згадка в обґрунтуванні 

такого положення  проведення  

“опитування людей”, така слідча 

(розшукова) дія невідома нашому КПК.  

 

Національна академія прокуратури 

України 
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здійснюється одночасно з 

відповідним кримінальним 

провадженням, у якому особі 

повідомлено про підозру. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

1. Приводом для початку 

досудового розслідування є звернення 

особи до слідчого, прокурора, іншої 

службової особи, уповноваженої на 

прийняття та реєстрацію заяв і 

повідомлень про кримінальні 

правопорушення, із заявою або 

повідомленням про вчинення 

кримінального правопорушення, 

незалежно від місця його вчинення. 

Заява або повідомлення про 

вчинення кримінального 

правопорушення викладається на 

спеціальному номерному бланку, форма 

та зміст якого затверджується 

Генеральною прокуратурою України за 

погодженням з Міністерством внутрішніх 

справ України, Службою безпеки 

України, Національним 

антикорупційним бюро України,  

Державним бюро розслідувань, 

Державною кримінально-виконавчою 

службою України, органом, що здійснює 

контроль за додержанням податкового 

законодавства, та надається безкоштовно 

заявнику на його вимогу слідчим, 

прокурором або іншою службовою 

особою, уповноваженою на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення.  

 

Вказані зміни матимуть наслідком 

реєстрацію усіх заяв та повідомлень про 

вчинення кримінального 

правопорушення за умови викладення 

інформації на бланку та попередження 

особи про кримінальну 

відповідальність. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реєстрація заяви або повідомлення 

про вчинення кримінального 

правопорушення уповноваженою 

службовою особою правоохоронного 

органу здійснюється після встановлення 

особи заявника та роз’яснення йому про 

кримінальну відповідальність, 

передбачену статтею 383 Кримінального 

кодексу України, що підтверджується 

підписом заявника у бланку, копія якого 

надається заявнику. 

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.  

Питання підслідності 

зареєстрованого кримінального 

провадження вирішується негайно після 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань у порядку, 

передбаченому статтями 216, 218 цього 

Кодексу. 

Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового 

розслідування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Слідчий, прокурор, інша службова 

особа, уповноважена на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, зобов’язані 

прийняти та зареєструвати заяву чи 

повідомлення про злочин. 

Заява або повідомлення про 

вчинення кримінального 

правопорушення, яка не відповідає 

вимогам, встановленим у частині першій 

цієї статті, розглядається в порядку, 

передбаченому Законом України „Про 

звернення громадян”. 

 

Служба безпеки України 

 

Частину четверту доповнити абзацом 

такого змісту: 

Заява, повідомлення  про вчинене 

кримінального правопорушення 

подається заявником, потерпілим 

особисто слідчому, детективу або 

прокурору. Заява, повідомлення подані не 

за підслідністю, визначеною статтею 216 

цього Кодексу, негайно пересилаються 

відповідному органу  досудового 

розслідування. Заява, повідомлення у 

яких відсутні фактичні обставини, що 

можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, 

повертаються заявнику з відповідними 

роз’ясненнями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба безпеки України 

 

Необхідність чіткого законодавчого 

врегулювання питань, пов’язаних з 

початком досудового розслідування, з 

метою унеможливлення зловживання 

повноваженнями як органами 

досудового розслідування так і 

недобросовісними заявниками, які 

безпідставно подають заяви про 

вчинення злочинів слідчими, 

прокурорами та суддями, з рішеннями 

яких вони не згодні. 

 

 

 

 

 

 



Державна прикордонна служба України 

 

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, Національним 

антикорупційним бюро України, органом, 

що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони 

державного кордону. 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

Доповнити частиною 11 такого змісту: 

 

11. Заява, повідомлення про вчинення 

кримінального правопорушення має містити 

обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення. Не є 

заявою, повідомленням про вчинення 

кримінального правопорушення інформація 

про обставини, які вирішуються у 

дисциплінарному, адміністративному, 

цивільному та іншому порядку. 

 

Державна прикордонна служба 

України 

 

(обґрунтування відсутні)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

Органи досудового розслідування 

перевантажені від значної кількості 

кримінальних проваджень, які 

перебувають на стадії досудового 

слідства. Така практика зумовлена 

передусім імперативними положеннями 

ч.1 ст.214 КПК України, яка зобов’язує 

прокурора та органи  досудового 

розслідування вносити будь-які заяви, 

повідомлення про вчиненні кримінальні 

правопорушення не пізніше 24 години 

після їх подання до ЄРДР, в т.ч. 

наприклад щодо яких прийнято 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рішення про закриття кримінального 

провадження,  які дублюють раніше 

розслідувані кримінальні провадження, 

щодо яких існує вирок суду по тому 

самому обвинуваченню, а також, які не 

містять фактичних даних про вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, 

що містить склад злочину, 

передбаченого Особливою частиною 

КК України або існування та 

підтвердження таких фактичних даних 

потребує додаткової перевірки. 

Непоодинокими є факти зловживань 

сторонами кримінального провадження 

(підозрюваними, обвинуваченими та їх 

захисниками, а також іншими особами 

правом на подання таких заяв з різних 

мотивів, в т.ч. з метою здійснення поза 

процесуального впливу на слідчих та 

прокурорів, затягування досудового 

розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень, уникнення 

кримінальної відповідальності, тощо.  

Проведення перевірки за зазначеними 

фактами в обумовлені законом 

надзвичайно короткі строки внесення 

інформації до ЄРДР (невідкладно, але 

не пізніше 24 годин)  фізично та 

технічно неможливе. 

Постанова Верховного Суду України 

від 01.07.2013 щодо реєстрації заяви, 

повідомлення про вчинення 



 

 

 

Сумський державний університет 

 

Частину першу доповнити абзацом 

другим такого змісту: 

 

У разі, якщо буде встановлено що іншим 

слідчим органом досудового 

розслідування вже розслідується 

кримінальне правопорушення за тими ж 

фактом, матеріали без внесення 

відомостей в ЄРДР передаються до 

органу, який вже здійснює досудове 

розслідування. 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але 

не пізніше 24 годин після подання заяви, 

повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення, які містять достатні 

дані про обставини, що можуть свідчити 

про вчинення кримінального 

правопорушення, або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела таких 

обставин, зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та розпочати розслідування та 

через 24 години з моменту внесення таких 

відомостей надати заявнику витяг з 

кримінального правопорушення 

стосовно судді. 

 

Сумський державний університет 

 

В практиці існують випадки коли в 

різних областях України та різними 

правоохоронними органами 

проводиться досудове розслідування по 

одному і тому ж факту, що призводить 

до необґрунтованого завантаження  

органів досудового розслідування. При 

цьому, відбувається дублювання 

слідчих (розшукових) дій. 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Існуюча редакція ст. 214 КПК та 

судова практика зобов’язує слідчих 

прокурорів реєструвати у ЄРДР навіть 

ті заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення, які 

завідомо не містять ознак жодного 

кримінального правопорушення та 

підлягатимуть закриттю. Проте за 

такими заявами слідчому слід 

провести низку слідчих дій аби його з 

дотриманням вимог КПК закрити. У 

таких провадженнях суди часто стають 

на сторону заявників, скасовують 

постанови про закриття, зобов’язують 



Єдиного реєстру досудових розслідувань.. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування. 

… 

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, які містять 

достатні дані про обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, не допускається. 

… 

8. Відомості про юридичну особу, щодо якої 

можуть застосовуватися заходи 

кримінально-правового характеру, 

вносяться слідчим або прокурором до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

негайно після складання підозри у 

вчиненні від імені та в інтересах такої 

юридичної особи будь-якого із злочинів, 

передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 

147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами 

першою і другою статті 368-3, частинами 

першою і другою статті 368-4, статтями 369, 

369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 

447 Кримінального кодексу України, або від 

імені такої юридичної особи будь-якого із 

злочинів, передбачених статтями 258-258-

слідчих проводити низку інших 

слідчих дій, мотивуючи це 

необхідністю всебічно, повно 

дослідити обставини кримінального 

провадження. Одночасно так звані 

«потерпілі» засипають слідчих 

клопотаннями про проведення слідчих 

дій. 

За таких обставин в країні 

утворився вал кримінальних 

проваджень, що завідомо не мають 

перспективи та відволікають ОДР, 

прокурорів від реальної роботи з 

розкриття злочинів та притягнення 

винних осіб до кримінальної 

відповідальності. Чинна конструкція 

ст. 214 КПК України є одним із 

факторів, що у підсумку спровокував 

певний параліч слідчих органів 

Нацполіції та ріст злочинності у 

державі.   

Чинна Конституція України 

передбачає, що у судах фізичну особу 

у цивільних справах представлятиме 

лише адвокат (не даючи їй навіть 

особисто брати участь у судових 

засіданнях). Водночас КПК України 

зобов’язує реєструвати у ЄРДР різний 

процесуальний непотріб, що має лише 

назву «заява про вчинення 

кримінального правопорушення», не 

визначаючи будь-яких критеріїв до 

форми та змісту такої заяви, навіть не 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


5 Кримінального кодексу України. Про 

внесення відомостей слідчий або прокурор 

не пізніше наступного робочого дня 

письмово повідомляє юридичну особу. 

Провадження щодо юридичної особи 

здійснюється одночасно з відповідним 

кримінальним провадженням, у якому щодо 

особи складено підозру. 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

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 містять достатні дані про 

вчинення кримінального правопорушення, 

зобов’язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

розпочати розслідування та через 24 години 

з моменту внесення таких відомостей надати 

заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового 

розслідування. 

передбачаючи обов’язку 

попередження про кримінальну 

відповідальність за завідомо 

неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину.   

 

2. Зміни до ч. 2 ст. 214 КПК України  

кореспондуються зі змінами до інших 

положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру». 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 

Відсутні будь-які зрозумілі і логічні 

критерії для визначення підстав для 

внесення відомостей про кримінальні 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Такий стан 

речей зумовлює формальну 

необхідність вносити до єдиного 

реєстру відомості за усіма заявами, 

навіть за тими, де наперед явно та 

очевидно відсутні відомості про будь-

які ознаки злочину. Це відволікає 

слідчих на виконання зайвої та 

невластивої їм роботи та суттєво 

обмежує їх можливості щодо викриття 

та розслідування реальних 

кримінальних правопорушень. 

Як показала практика НАБУ та інших 

органів досудового розслідування, 



… 

8. Відомості про юридичну особу, щодо якої 

можуть застосовуватися заходи 

кримінально-правового характеру, 

вносяться слідчим або прокурором до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

негайно після вручення особі повідомлення 

про підозру постанови про притягнення 

особи як обвинуваченого у вчиненні від 

імені та в інтересах такої юридичної особи 

будь-якого із злочинів, передбачених 

статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 

260, 262, 306, частинами першою і другою 

статті 368-3, частинами першою і другою 

статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 

438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу 

України, або від імені такої юридичної 

особи будь-якого із злочинів, передбачених 

статтями 258-258-5 Кримінального кодексу 

України. Про внесення відомостей слідчий 

або прокурор не пізніше наступного 

робочого дня письмово повідомляє 

юридичну особу. Провадження щодо 

юридичної особи здійснюється одночасно з 

відповідним кримінальним провадженням, у 

якому особі повідомлено про підозру 

пред’явлено обвинувачення. 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Стаття 214 Початок кримінального 

встановлена у ст. 214 КПК України 

вимога щодо негайної реєстрація всіх 

заяв та повідомлень про вчинене 

кримінальне правопорушення, за 

наявності розмитого критерію 

«обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального 

правопорушення», суттєво уповільнює, 

а іноді блокує ефективну діяльність 

правоохоронних органів, змушуючи їх 

використовувати матеріальні, часові та 

людські ресурси на подолання штучних 

перешкод у вигляді десятків тисяч 

проваджень, які вимагають офіційних 

слідчих дій, перш ніж їх можна буде 

закрити, незалежно від того, наскільки 

серйозним та обґрунтованим є характер 

повідомлення. 

Така ситуація може бути вирішена 

шляхом відмови від обов’язкового 

внесення протягом 24 годин таких заяв 

і повідомлень до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та поширення 

на порядок розгляду відповідних заяв 

законодавства про звернення громадян. 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 
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провадження  

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, 

розпочати розслідування та не пізніше 24 

годин з моменту внесення таких відомостей 

надати заявнику на його вимогу витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Слідчий, який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування. 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва 

Ященко М.А.  

 

Частину першу ст. 214  КПК України 

доповнити новим реченням:  

У разі призначення попередньої перевірки 

заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення, відповідно 

до положень ч. 4 цієї статті, зазначені вище 

дії вчиняються не пізніше 24 годин після 

отримання висновку за результатами 

перевірки, але не пізніше 10 днів з моменту 

подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення. 

 

Нечіткість мовних конструкцій, що 

може призвести до правової 

невизначеності. 

Крім того, в статті не зазначений спосіб 

надання заявнику витягу з ЄРДР. 

Вбачається, що немає необхідності 

направляти такий витяг поштою, як і 

немає необхідності вручати такий витяг 

усім заявникам, викликаючи кожного з 

них до слідчого, прокурора. Вважаємо 

за достатнє роз’яснити заявнику, що на 

його вимогу не пізніше 24 годин з 

моменту внесення відомостей до ЄРДР 

йому зобов’язані надати цей витяг.   

 

 

 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва 

Ященко М.А.  

 

Вважаю, що зміни, які 

пропонуються навчальними закладами 

та відомствами не в повній мірі 

вирішують проблеми, пов’язані з 

надмірними навантаженнями 

прокурорів, слідчих, суддів, що 

викликані необхідністю внесення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань всіх заяв, повідомлень про 

вчинене кримінальне правопорушення, 

без будь-якої їх початкової перевірки. 



Частину четверту ст. 214 КПК України 

доповнити новими реченнями:  

У разі недостатності у заяві, повідомленні 

про кримінальне правопорушення даних про 

його обставини, слідчий, прокурор, керівник 

органу уповноваженого на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, після їх 

реєстрації, можуть призначити попередню 

перевірку таких заяв, повідомлень, яка не 

повинна перевищувати строк 10 днів. Про 

призначення перевірки виноситься 

постанова, про що протягом 24 годин 

повідомляється заявник, а  також прокурор у 

разі призначення перевірки слідчим чи 

керівником органу уповноваженого на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення.  

Перевірка проводиться слідчим, 

прокурором, або за їх дорученням, чи 

дорученням керівника органу 

уповноваженого на прийняття та реєстрацію 

заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, відповідними 

підрозділами Національної поліції України, 

Служби безпеки України, Національного 

антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Державної 

кримінально-виконавчої служби, органу, що 

здійснює контроль за дотриманням 

податкового законодавства, шляхом 

відбирання пояснень, огляду місця події 

кримінального правопорушення, 

Вважаю, що  значною мірою 

допоможе у вирішенні цього питання 

внесення змін до ч.1 та 4 ст. 214 КПК 

України, а також до ст.ст. 303, 309 КПК 

України, для чого пропонується 

доповнити їх такими положеннями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проведення негласних розшукових дій 

відповідно до Закону України « Про 

оперативно-розшукову діяльність». За 

результатами перевірки складається 

висновок, який передається слідчому, 

прокурору, що призначали перевірку. Якщо 

перевірка проводилась на підставі рішення 

керівника органу уповноваженого на 

прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення, висновок 

передається прокурору. На підставі 

висновку слідчий, прокурор вносить 

відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочинає 

розслідування або виносить постанову про 

відмову у внесенні відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, яка 

негайно направляється заявнику та на яку 

може бути подана скарга до слідчого судді. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

ч.1 ст. 214 КПК України викласти у 

наступній редакції: 

 

 «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Вимога ч.1 ст. 214 КПК  щодо початку 

розслідування протягом 24 годин після 

отримання відомостей про вчинене 

правопорушення, у кожному випадку 

виконана бути не може, оскільки 

суперечить як вимогам  інших 

нормативних актів, так і нормам самого 

КПК. Зокрема, до внесення відомостей 

до ЄРДР, виникає потреба проведення 

не лише передбаченого ч. 3 ст. 214 КПК 

огляду місця події, а й огляду трупа та 



кримінального правопорушення, зо-

бов'язаний винести постанову про початок 

досудового розслідування або про 

відсутність підстав для його початку та 

внести відповідні відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Слідчий, 

який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судово-медичної експертизи, які згідно 

з ст. ст. 238 та 242 КПК є необхідними 

для встановлення причин смерті. 

Існуючий порядок суперечить  

таким конституційним засадам та 

Європейським стандартам судочинства, 

як   1) верховенство права (ст. 129 

Конституції, ст. 8 КПК); 2) 

забезпечення права на захист (ст. 129 

Конституції, ст. 20 КПК); 3) 

змагальності та рівності у 

процесуальних правовідносинах (ст. 

129 Конституції, ст.22 КПК); 4) 

законності (ст. 19 Конституції, ст. 9 

КПК); 5) право на звернення (ст. 40 

Конституції); 6) право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб (ст. 55 Конституції); 7) 

забезпечення права на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності (п. 4 ст. 5 та ст.13 

Європейської Конвенції з прав людини, 

ст. 24 КПК). 

Також,  згідно з 

загальновизнаними вимогами щодо 

посвідчення юридичних фактів, 

рішення про відкриття провадження у 

справі про кримінальне 

правопорушення повинно відзначатись 

ознаками відповідного процесуального 

документа, який би й посвідчував факт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Київської області 

Пиріг Н.М. 

 

Частину першу викласти у такій редакції: 

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, 

достатні для початку розслідування, 

розпочати розслідування та через 24 години 

з моменту внесення таких відомостей надати 

заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається 

офіційного ініціювання правовідносин, 

спрямованих на здійснення 

судочинства і, крім інших, виконував би 

функцію  процесуальної підстави і для 

занесення цього факту до ЄРДР, і для 

початку досудового розслідування, а 

тому воно повинне відповідати вимогам 

ч. 3 ст. 110 КПК  згідно з якою рішення 

слідчого та прокурора ухвалюються у 

формі постанови. 
 

Прокуратура Київської області 

Пиріг Н.М. 

 

1. Існує зловживання з боку 

заявників під час подання заяв, 

повідомлень щодо внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР, хоча відомості не містять складу 

злочину і досудове розслідування 

наперед приречене на винесення 

мотивованої постанови про його 

закриття.  

2. Слідчий повинен мати право 

відмовити за заявою чи повідомленням 

про кримінальне правопорушення у 

внесенні відомостей до ЄРДР, якщо 

відповідні відомості у заяві чи 

повідомленні не достатні.  

3. На практиці слідчі за відсутністю 

складу злочину в заяві чи повідомленні 

про вчинення кримінального 



керівником органу досудового 

розслідування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після одержання ним 

заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення, які містять 

відомості про обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела таких 

відомостей, зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань розпочати розслідування та 

через 24 години з моменту внесення таких 

відомостей надати заявнику витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Слідчий, 

який здійснюватиме досудове 

розслідування, визначається керівником 

органу досудового розслідування. 

... 

4. Слідчий, прокурор, інша службова 

особа, уповноважена на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про 

правопорушення відмовляють про 

внесення їх до ЄРДР.  

Заявники часто оскаржують такі 

відмови слідчих до суду, але останні  

дослідивши всі обставини, часто 

відмовляють у задоволенні скарг на 

слідчого щодо невнесення відомостей 

до ЄРДР.   

 
Головна військова прокуратура ГПУ 

 

На практиці слідчі, прокурори 

(наприклад у ГПУ), одержують заяви, 

повідомлення здебільшого по збігу 24 

годин після їх подання заявником і 

реєстрації у канцелярії. 

Тому доцільно привести цю норму до 

об’єктивних реалій функціонування 

правоохоронних органів та визначити 

час реєстрації – 24 годин з моменту 

одержання заяви повідомлення 

прокурором або слідчим. 

Також існуюча редакція ст. 214 КПК та 

судова практика зобов’язує слідчих 

прокурорів реєструвати у ЄРДР навіть 

ті заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення, які 

завідомо не містять ознак жодного 

кримінального правопорушення та 

підлягатимуть закриттю. Проте за 

такими заявами слідчому слід провести 

низку слідчих дій аби його з 

дотриманням вимог КПК закрити. У 



кримінальні правопорушення, зобов’язані 

прийняти та зареєструвати таку заяву чи 

повідомлення. Відмова у прийнятті та 

реєстрації заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення в журналі 

реєстрації вхідної кореспонденції не 

допускається. 

 

таких провадженнях суди часто стають 

на сторону заявників, скасовують 

постанови про закриття, зобов’язують 

слідчих проводити ряд інших слідчих 

дій, мотивуючи це необхідністю 

всебічно, повно дослідити обставини 

кримінального провадження. 

Одночасно так звані «потерпілі» 

засипають слідчих клопотаннями про 

проведення слідчих дій. 

За таких обставин в країні утворився 

вал кримінальних проваджень, що 

завідомо не мають перспективи та 

відволікають ОДР, прокурорів від 

реальної роботи з розкриття злочинів та 

притягнення винних осіб до 

кримінальної відповідальності. Чинна 

конструкція ст. 214 КПК України є 

одним із факторів, що у підсумку 

спровокував певний параліч слідчих 

органів Нацполіції та статистичний ріст 

злочинності у державі.  

Чинна Конституція України 

передбачає, що у судах фізичну особу у 

цивільних справах представлятиме 

лише адвокат (не даючи їй навіть 

особисто брати участь у судових 

засіданнях). Водночас КПК України 

зобов’язує реєструвати у ЄРДР різний 

процесуальний непотріб, що має лише 

назву «заява про вчинення 

кримінального правопорушення», не 

визначаючи будь-яких критеріїв до 



форми та змісту такої заяви, навіть не 

передбачаючи обов’язку попередження 

про кримінальну відповідальність за 

завідомо неправдиве повідомлення про 

вчинення злочину.  

Запропоновані зміни встановлюють 

певний фільтр для таких заяв та 

повідомлень, які повинні будуть 

містити відомості про обставин, що 

можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення. Усі 

незгодні із відмовою у реєстрації 

матимуть право оскаржити таку 

відмову слідчому судді.  

Частина 4 ст. 214 КПК України містить 

поняття “інша службова особа, 

уповноважена на прийняття та 

реєстрацію заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення”. При 

цьому мова ведеться очевидно про 

реєстрацію у журналі вхідної 

кореспонденції, оскільки ч. 1 ст. 214 

КПК визначає лише слідчого та 

прокурора, як осіб, які можуть вносити 

відомості до ЄРДР.  Така редакція ч. 4 

ст. 214 КПК на практиці призводить до 

різного її тлумачення суддями і має 

бути уточнена.  

Запропоновані до ч. 5 ст. 214 КПК зміни 

є логічним продовженням змін до ч. 1 

ст. 214 КПК.  

Зміни до ч. 8 ст. 214 КПК пропонується 

як системна зміна в контексті змін до 



ст.42 та ст.ст. 276-278 КПК України 

щодо визнання особи підозрюваною з 

моменту винесення постанови про це. 

Стаття 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. 

 

   

Стаття 216. Підслідність 

 

1. Слідчі органів Національної поліції 

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, 110, 110-

2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-

258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 

333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 

440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 

Кримінального кодексу України. 

Асоціація правників України 

 

4. Слідчі органів державного бюро 

розслідувань здійснюють досудове 

розслідування злочинів: 

1) вчинених Президентом України, 

повноваження якого припинено, Прем’єр-

міністром України, членом Кабінету 

Міністрів України, першим заступником та 

заступником міністра, членом Національної 

ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Антимонопольного комітету України, 

Головою Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України, Головою Фонду 

державного майна України, його першим 

Асоціація правників України 

 

Віднести до підслідності ДБР 

розслідування злочинів, вчинених 

адвокатом, з  метою підсилення 

гарантій адвокатської діяльності та 

попередження від втручання у 

діяльність зі сторони інших 

правоохоронних органів. 

Зауваження - додатково  внести зміни 

до ст. 5 ЗУ “Про ДБР”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Якщо під час розслідування злочинів, 

передбачених статтями 328, 329, 422 

Кримінального кодексу України, 

будуть встановлені злочини, 

передбачені статтями 364, 365, 366, 

367, 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, крім 

випадків, коли ці злочини віднесено 

згідно з цією статтею до підслідності 

Національного антикорупційного 

бюро України. 

 

3. Слідчі органів, що здійснюють 

контроль за додержанням 

податкового законодавства, 

здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених статтями 204, 

205, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 

Кримінального кодексу України. 

 

Якщо під час розслідування 

зазначених злочинів будуть 

встановлені злочини, передбачені 

статтями 192, 199, 200, 222, 222-1, 

358, 366 Кримінального кодексу 

заступником та заступником, членом 

Центральної виборчої комісії, народним 

депутатом України, Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини, 

Директором Національного 

антикорупційного бюро України, 

Генеральним прокурором, його першим 

заступником та заступником, Головою 

Національного банку України, його першим 

заступником та заступником, Секретарем 

Ради національної безпеки і оборони 

України, його першим заступником та 

заступником, Постійним Представником 

Президента України в Автономній 

Республіці Крим, його першим заступником 

та заступником, радником або помічником 

Президента України, Голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, 

суддею, адвокатом, працівником 

правоохоронного органу, особою, посада 

якої належить до категорії "А", крім 

випадків, коли досудове розслідування цих 

злочинів віднесено до підслідності 

Національного антикорупційного бюро 

України згідно з частиною п’ятою цієї 

статті. 

 

 

Служба безпеки України 

 

Частину другу доповнити абзацом третім 

такого змісту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба безпеки України 

Змінами пропонується уповноважити 

слідчих органів безпеки здійснювати 

досудове розслідування злочинів, що 

загрожують життєво важливим 



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, що здійснюють 

контроль за додержанням 

податкового законодавства. 

 

4. Слідчі органів державного бюро 

розслідувань здійснюють досудове 

розслідування злочинів: 

 

вчинених Президентом України, 

повноваження якого припинено, 

Прем’єр-міністром України, членом 

Кабінету Міністрів України, першим 

заступником та заступником міністра, 

членом Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, Антимонопольного комітету 

України, Головою Державного 

комітету телебачення і радіомовлення 

України, Головою Фонду державного 

майна України, його першим 

заступником та заступником, членом 

Центральної виборчої комісії, 

           Також слідчі органів безпеки 

здійснюють досудове розслідування 

злочинів, що загрожують життєво 

важливим національним інтересам 

України. Рішення про наявність загрози 

життєво важливим національним 

інтересам України внаслідок вчинення 

конкретного злочину приймає керівник 

органу досудового розслідування органів 

безпеки за погодженням із прокурором. 

Під життєво важливим національним 

інтересом України слід розуміти життєво 

важливі матеріальні, інтелектуальні і 

духовні цінності Українського народу як 

носія суверенітету і єдиного джерела 

влади в Україні, визначальні потреби 

суспільства і держави, реалізація яких 

гарантує державний суверенітет України 

та її прогресивний розвиток. 

 

 

 

 

 

Державна прикордонна служба України 

 

2. Слідчі органів безпеки здійснюють 

досудове розслідування злочинів, 

передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 201, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 

261, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 333, 334, 

359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

національним інтересам України. 

Рішення про наявність загрози таким 

інтересам внаслідок вчинення 

конкретного злочину прийматиме 

керівник органу безпеки за 

погодженням із прокурором.  

Це відповідає завданням СБУ, що 

визначені у ст. 2 Закону України “Про 

Службу безпеки України”.  

При цьому, реалізація положення на 

практиці не обмежуватиме та не 

стосуватиметься виключних 

повноважень прокурора доручати 

проведення досудового розслідування 

іншому органу (ст. 36 КПК України), а 

лише визначить підслідними слідчим 

органів безпеки злочини, які 

загрожують життєво важливим 

національним інтересам України, що 

забезпечить їх якісне та кваліфіковане 

розслідування. 

 

 

 

Державна прикордонна служба 

України 

 

(обгрунтування відсутні)  

 

 

 

 

 



народним депутатом України, 

Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини, Директором 

Національного антикорупційного 

бюро України, Генеральним 

прокурором, його першим 

заступником та заступником, 

Головою Національного банку 

України, його першим заступником та 

заступником, Секретарем Ради 

національної безпеки і оборони 

України, його першим заступником та 

заступником, Постійним 

Представником Президента України в 

Автономній Республіці Крим, його 

першим заступником та заступником, 

радником або помічником 

Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України, суддею, 

працівником правоохоронного 

органу, особою, посада якої належить 

до категорії "А", крім випадків, коли 

досудове розслідування цих злочинів 

віднесено до підслідності 

Національного антикорупційного 

бюро України згідно з частиною 

п’ятою цієї статті; 

 

2) вчинених службовими особами 

Національного антикорупційного 

бюро України, заступником 

Генерального прокурора - керівником 

443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу 

України. 

 

Доповнити частиною сьомою такого 

змісту: 

7. Слідчі органів Державної 

прикордонної служби України 

здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених статтями 332, 

3321, а також частиною четвертою статті 

358 Кримінального кодексу України за 

умови вчинення їх при перетинанні або 

спробі перетинання державного кордону 

України. 

         Якщо під час розслідування 

зазначених злочинів будуть встановлені 

злочини, передбачені статтями 149, 201, 

305, 333 Кримінального кодексу 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 

Державної прикордонної служби 

України. 

 

Відповідно частину 7-10 вважати 8-11 
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Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури або іншими 

прокурорами Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, крім 

випадків, коли досудове 

розслідування цих злочинів віднесено 

до підслідності детективів підрозділу 

внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного 

бюро України згідно з частиною 

п’ятою цієї статті; 

 

3) проти встановленого порядку 

несення військової служби (військові 

злочини), крім злочинів, 

передбачених статтею 422 

Кримінального кодексу України. 

 

5. Детективи Національного 

антикорупційного бюро України 

здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених статтями 191, 

206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно 

працівників юридичних осіб 

публічного права), 364, 366-1, 368, 

368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального 

кодексу України, якщо наявна хоча б 

одна з таких умов: 

 

1) злочин вчинено: 

 

Президентом України, повноваження 

якого припинено, народним 

НЮУ ім. Мудрого 

 

абз. 4 п. 3 ч. 5 викласти у такій редакції: 

 

У разі встановлення підрозділом 

внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України злочинів, 

передбачених статтями 354, 364-370 

Кримінального кодексу України, які були 

вчинені службовою особою Національного 

антикорупційного бюро України (крім 

Директора Національного антикорупційного 

бюро України, його першого заступника та 

заступника, детектива підрозділу 

внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України), такі 

злочини розслідуються детективами 

зазначеного підрозділу. 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

1. Слідчі органів Національної 

поліції здійснюють досудове розслідування 

злочинів, передбачених законом України 

про кримінальну відповідальність та 

кримінальні проступки, крім тих, які 

віднесені до підслідності інших органів 

досудового розслідування. 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Запропонована зміна забезпечить 

неупередженість досудового 

розслідування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

Поняттю «кримінальне 

правопорушення» на теперішній час не 

надане тлумачення у Кримінальному 

кодексі України, що суперечить 

чинному КПК України тому що, 

відповідно до положень ст. 2 КПК 

України, одним із головних завдань 

кримінального провадження є захист 



депутатом України, Прем’єр-

міністром України, членом Кабінету 

Міністрів України, першим 

заступником та заступником міністра, 

членом Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, Антимонопольного комітету 

України, Головою Державного 

комітету телебачення і радіомовлення 

України, Головою Фонду державного 

майна України, його першим 

заступником та заступником, членом 

Центральної виборчої комісії, 

Головою Національного банку 

України, його першим заступником та 

заступником, членом Ради 

Національного банку України, 

Секретарем Ради національної 

безпеки і оборони України, його 

першим заступником та заступником, 

Постійним Представником 

Президента України в Автономній 

Республіці Крим, його першим 

заступником та заступником, 

радником або помічником 

Президента України, Голови 

Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України; 

 

особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень. Крім 

цього, відповідно до ст. 215 «Досудове 

розслідування злочинів і кримінальних 

проступків» чинного КПК України, 

досудове розслідування здійснюється у 

формі досудового слідства та дізнання. 

Досудове розслідування кримінальних 

проступків реалізується відповідно до 

загальних правил кримінального 

провадження, про що зазначається у ст. 

298 КПК України. Питання, пов'язані із 

визначенням кримінальних проступків, 

повинні бути передбачені у 

спеціальному законі України про 

кримінальні проступки. Проведення 

досудового розслідування у формі 

дізнання можливе після прийняття 

цього закону. 

 

 

 



державним службовцем, посада якого 

належить до категорії "А"; 

 

депутатом Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, 

депутатом обласної ради, міської ради 

міст Києва та Севастополя, 

посадовою особою місцевого 

самоврядування, посаду якої 

віднесено до першої та другої 

категорій посад; 

 

суддею, суддею Конституційного 

Суду України, присяжним (під час 

виконання ним обов’язків у суді), 

Головою, заступником Голови, 

членом, інспектором Вищої ради 

правосуддя, Головою, заступником 

Голови, членом, інспектором Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів 

України; 

 

прокурорами органів прокуратури, 

зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 

частини першої статті 15 Закону 

України "Про прокуратуру"; 

 

особою вищого начальницького 

складу державної кримінально-

виконавчої служби, органів та 

підрозділів цивільного захисту, 

вищого складу Національної поліції, 

посадовою особою митної служби, 



якій присвоєно спеціальне звання 

державного радника податкової та 

митної справи III рангу і вище, 

посадовою особою органів державної 

податкової служби, якій присвоєно 

спеціальне звання державного 

радника податкової та митної справи 

III рангу і вище; 

 

військовослужбовцем вищого 

офіцерського складу Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, 

Державної прикордонної служби 

України, Державної спеціальної 

служби транспорту, Національної 

гвардії України та інших військових 

формувань, утворених відповідно до 

законів України; 

 

керівником суб’єкта великого 

підприємництва, у статутному 

капіталі якого частка державної або 

комунальної власності перевищує 50 

відсотків; 

 

2) розмір предмета злочину або 

завданої ним шкоди в п’ятсот і більше 

разів перевищує розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, 

встановленої законом на час вчинення 

злочину (якщо злочин вчинено 

службовою особою державного 

органу, правоохоронного органу, 



військового формування, органу 

місцевого самоврядування, суб’єкта 

господарювання, у статутному 

капіталі якого частка державної або 

комунальної власності перевищує 50 

відсотків); 

 

3) злочин, передбачений статтею 369, 

частиною першою статті 369-2 

Кримінального кодексу України, 

вчинено щодо службової особи, 

визначеної у частині четвертій статті 

18 Кримінального кодексу України 

або у пункті 1 цієї частини. 

 

Прокурор, який здійснює нагляд за 

досудовими розслідуваннями, які 

проводяться детективами 

Національного антикорупційного 

бюро України, своєю постановою 

може віднести кримінальне 

провадження у злочинах, 

передбачених абзацом першим цієї 

частини, до підслідності детективів 

Національного антикорупційного 

бюро України, якщо відповідним 

злочином було заподіяно або могло 

бути заподіяно тяжкі наслідки 

охоронюваним законом свободам та 

інтересам фізичної або юридичної 

особи, а також державним чи 

суспільним інтересам. Під тяжкими 

наслідками слід розуміти заподіяння 



шкоди життєво важливим інтересам 

суспільства та держави, зокрема 

державному суверенітету, 

територіальній цілісності України, 

реалізації конституційних прав, 

свобод і обов’язків трьох і більше 

осіб. 

 

Детективи Національного 

антикорупційного бюро України з 

метою попередження, виявлення, 

припинення та розкриття злочинів, які 

віднесені цією статтею до його 

підслідності, за рішенням Директора 

Національного антикорупційного 

бюро України та за погодженням із 

прокурором Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури можуть 

також розслідувати злочини, які 

віднесені до підслідності слідчих 

інших органів. 

 

У разі встановлення підрозділом 

внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного 

бюро України злочинів, передбачених 

статтями 354, 364-370 Кримінального 

кодексу України, які були вчинені 

службовою особою Національного 

антикорупційного бюро України 

(крім Директора Національного 

антикорупційного бюро України, 

його першого заступника та 



заступника), такі злочини 

розслідуються детективами 

зазначеного підрозділу. 

 

6. Слідчі органів Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України здійснюють досудове 

розслідування злочинів, вчинених на 

території або в приміщеннях 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

 

7. У кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, передбачених 

статтями 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. 

 

9. У кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, передбачених 

статтями 209 і 209-1 Кримінального 

кодексу України, досудове 

розслідування здійснюється слідчим 

того органу, який розпочав досудове 

розслідування або до підслідності 

якого відноситься суспільно 

небезпечне протиправне діяння, що 

передувало легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним 

шляхом, крім випадків, коли ці 



злочини віднесено згідно із цією 

статтею до підслідності 

Національного антикорупційного 

бюро України. 

 

Досудове розслідування у 

провадженнях із легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, проводиться без 

попереднього або одночасного 

притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за вчинення 

суспільно небезпечного 

протиправного діяння, що передувало 

легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, у 

кримінальних провадженнях за 

статтею 209 Кримінального кодексу 

України у разі, коли, зокрема: 

 

суспільно небезпечне протиправне 

діяння, що передувало легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, вчинено за 

межами України, а легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, - на території 

України; 

 

факт вчинення суспільно 

небезпечного протиправного діяння, 

що передувало легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 



злочинним шляхом, встановлений 

судом у відповідних процесуальних 

рішеннях. 

 

10. Якщо під час досудового 

розслідування буде встановлено інші 

злочини, вчинені особою, щодо якої 

ведеться досудове розслідування, або 

іншою особою, якщо вони пов’язані із 

злочинами, вчиненими особою, щодо 

якої ведеться досудове розслідування, 

і які не підслідні тому органу, який 

здійснює у кримінальному 

провадженні досудове розслідування, 

прокурор, який здійснює нагляд за 

досудовим розслідуванням, у разі 

неможливості виділення цих 

матеріалів в окреме провадження 

своєю постановою визначає 

підслідність всіх цих злочинів. 

 

Стаття 217. 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 

Національна академія прокуратури 

України 

 

3. У разі необхідності матеріали 

досудового розслідування щодо одного 

або кількох кримінальних 

правопорушень можуть бути виділені в 

окреме провадження.         

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Під час досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях виникає 

необхідність у виділенні матеріалів 

кримінального провадження відносно 

невстановленої особи, яка у співучасті з 

підозрюваним вчинила кримінальне 

правопорушення, що на даний час 

кримінальним процесуальним 

законодавством не врегульовано. 

 



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. 

 

4. Матеріали досудового 

розслідування не можуть бути 

виділені в окреме провадження, якщо 

це може негативно вплинути на 

повноту досудового розслідування та 

судового розгляду. 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

  

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, а також матеріали 

досудових розслідувань, по яких не 

встановлено підозрюваних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. У разі необхідності в одному 

провадженні можуть бути об’єднані 

матеріали досудових розслідувань щодо 

декількох осіб, підозрюваних 

обвинувачених у вчиненні одного 

кримінального правопорушення, або щодо 

       

 Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

Фактично на даний час не передбачено 

виділення матеріалів досудового 

розслідування за фактом, лише 

стосовно підозрюваного або 

підозрюваних, а тому відсутність такого 

уточнення може призвести до визнання 

постанови про виділення матеріалів 

досудового розслідування за фактом 

такими, що не відповідають вимогам 

закону. 

На практиці часто зустрічаються 

випадки, коли під час досудового 

розслідування виявляється злочин, який 

не підслідний органу, який його 

розслідує, у зв’язку із чим виникає 

необхідність визначити підслідність за 

відповідним органом досудового 

розслідування та виділити матеріали 

досудових розслідувань. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 



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. 

 

7. Днем початку досудового 

розслідування у провадженні, 

виділеному в окреме провадження, є 

день, коли було розпочато 

розслідування, з якого виділено 

окремі матеріали, а у провадженні, в 

якому об’єднані матеріали кількох 

досудових розслідувань, - день 

початку розслідування того 

провадження, яке розпочалося 

раніше. 

 

однієї особи, підозрюваної обвинуваченої 

у вчиненні кількох кримінальних 

правопорушень, а також матеріали 

досудових розслідувань, по яких не 

встановлено підозрюваних 

обвинувачених, проте є достатні підстави 

вважати, що кримінальні правопорушення, 

щодо яких здійснюються ці розслідування, 

вчинені однією особою (особами). 

… 

3. У разі необхідності матеріали 

досудового розслідування щодо одного або 

кількох кримінальних правопорушень 

можуть бути виділені в окреме 

провадження, якщо одна особа 

підозрюється обвинувачується у вчиненні 

кількох кримінальних правопорушень або 

дві чи більше особи підозрюються 

обвинувачуються у вчиненні одного чи 

більше кримінальних правопорушень. 

… 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

7. Днем початку досудового 

розслідування у провадженні, виділеному в 

окреме провадження, є день, коли було 

розпочато розслідування, з якого виділено 

окремі матеріали, а у провадженні, в якому 

об’єднані матеріали кількох кримінальних 

проваджень, - день початку розслідування 

того провадження, яке розпочалося раніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Дефект термінології та понятійно-

категоріального апарату 

 

 

 

 

 

 

 



Головна військова прокуратура ГПУ 

 

1. У разі необхідності в одному 

провадженні можуть бути об’єднані 

матеріали досудових розслідувань: 

1) щодо декількох осіб, підозрюваних у 

вчиненні одного кримінального 

правопорушення; 

2) щодо однієї особи, підозрюваної у 

вчиненні кількох кримінальних 

правопорушень; 

3) якщо вони пов’язані зі злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої ведеться 

досудове розслідування, у разі 

неможливості чи недоцільності 

здійснення їх окремого розслідування; 

4) 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 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Абзацом 2 ч. 5 ст. 216 КПК України 

передбачено: 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. 

Одночасно у ч. 1 цієї статті 

запропоновано більш зручну 

рубрикацію. 

Проте частиною 1 ст. 217 КПК України 

можливість об’єднання таких 

кримінальних проваджень прямо не 

передбачена. 

Тому необхідно узгодити вказані норми 

між собою і доповнити ч. 1 ст. 217 КПК 

України можливістю об’єднувати в 

одне провадження і «інші кримінальні 

провадження, вчинені іншою особою, 

якщо вони пов’язані зі злочинами, 

вчиненими особою, щодо якої ведеться 

досудове розслідування у разі 



підозрюються у вчиненні одного чи більше 

кримінальних правопорушень та у інших 

випадках, якщо це негативно не вплине 

на повноту досудового розслідування та 

судового розгляду. 

... 

Частину 7 виключити 

 

 

неможливості чи недоцільності 

здійснення їх окремого розслідування». 

Запропоновані зміни дадуть пряму 

процесуальну можливість об’єднувати 

два пов’язані між собою кримінальні 

правопорушення, вчинені різними 

особами, які не є співвиконавцями 

(співучасниками). 

 Також потребується прямо 

передбачити процесуальну можливість 

виділення матеріалів досудового 

розслідування, по якому особі не 

повідомлено про підозру. 

Чинна ч. 7 ст. 217 суперечить засадам 

кримінального процесуального 

законодавства, згідно з якими 

реєструється, розслідується і 

виділяється конкретне кримінальне 

правопорушення. 

Однак у ч. 7 цієї статті законодавець 

безпідставно прив’язав строк 

розслідування кримінального 

правопорушення до дати первинної 

реєстрації кримінального провадження, 

з якого таке правопорушення 

виділяється. 

 Це суперечить іншим нормам, зокрема 

ст. 214 КПК України, згідно з якою 

початком досудового розслідування є 

дата реєстрації кримінального 

правопорушення в ЄРДР, а не нова дата 

реєстрації кримінального провадження, 



з якого виділяється кримінальне 

правопорушення. 

Чинна ч. 7 ст. 217 КПК України ввела до 

кодексу нову термінологію, яка 

відмінна від тієї, що міститься у ньому. 

Зокрема, замість терміну «матеріали 

досудового розслідування 

кримінального правопорушення» 

вводиться раніше не передбачений 

законом термін «окремі матеріали».  

 

Стаття 218. Місце проведення 

досудового розслідування 

 

1. Досудове розслідування 

здійснюється слідчим того органу 

досудового розслідування, під 

юрисдикцією якого знаходиться місце 

вчинення кримінального 

правопорушення. 

 

2. Якщо слідчому із заяви, 

повідомлення або інших джерел стало 

відомо про обставини, які можуть 

свідчити про кримінальне 

правопорушення, розслідування 

якого не віднесене до його 

компетенції, він проводить 

розслідування доти, доки прокурор не 

визначить іншу підслідність. 

 

3. Якщо місце вчинення 

кримінального правопорушення 

Національний педагогічний університет 

ім. Драгоманова 

 

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. 

 

 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

2. Якщо слідчому із заяви, 

повідомлення або інших джерел стало 

відомо про обставини, які можуть свідчити 

про кримінальне правопорушення, 

розслідування якого не віднесене до його 

компетенції, він проводить розслідування 

доти, доки прокурор не визначить іншу 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 

 

Вважаємо за потрібне вилучити 

термін «прокурор» у зв»язку із зміною 

функцій, покладених на прокурора.   

Слідчі  (розшукові дії), відповідно до ЗУ 

«Про прокуратуру» не передбачені у 

переліку повноважень прокурора. 

 

 

 

 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

Вказане уточнення необхідне з метою 

зменшення корупційних ризиків та 

збільшення правової визначеності в 

питаннях підслідності. Користуючись 

даною нечіткою нормою і фактично 

відсутністю у прокурора обов'язку 

визначення підслідності, досудове 

 



невідоме або його вчинено за 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. 

 

підслідність. В такому випадку, прокурор 

зобов'язаний визначити підслідність в 

строк не більше семи днів з дня початку 

досудового розслідування. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

5. Спори про підслідність вирішує 

керівник органу прокуратури вищого рівня. 

Спір про підслідність у кримінальному 

провадженні, яке може належати до 

підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, вирішує 

заступник Генерального прокурора - 

керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури або 

виконуючий його обов’язки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розслідування часто на практиці 

проводиться без врахування вимог ст. 

216 КПК України. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Ч.5 ст. 8 Закону України «Про 

прокуратуру» передбачено, що У 

Генеральній прокуратурі України 

утворюється (на правах самостійного 

структурного підрозділу) 

Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура, на яку покладаються 

функції, зокрема здійснення нагляду за 

додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування 

Національним антикорупційним бюро 

України та підтримання державного 

обвинувачення у відповідних 

провадженнях. 

Таким чином, Генеральний прокурор за 

результатами вирішення спору про 

підслідність, учасниками якого може 

бути регіональна прокуратура з одного 

боку та Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура з іншого, може доручити 

детективам Національного бюро 

здійснення досудового розслідування у 

кримінальному провадженні, яке йому 

не підслідне. 



5. Спори про підслідність 

вирішує керівник органу прокуратури 

вищого рівня. 

Спір про підслідність у 

кримінальному провадженні, яке 

може належати до підслідності 

Національного антикорупційного 

бюро України, вирішує Генеральний 

прокурор або його заступник. 

 

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. 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 218. Місце проведення 

досудового розслідування та визначення 

підслідності 

… 

2. Якщо слідчому із заяви, повідомлення 

або інших джерел стало відомо про 

обставини, які можуть свідчити про 

кримінальне правопорушення, 

розслідування якого не віднесене до його 

підслідності, він проводить розслідування 

доти, доки прокурор не визначить іншу 

підслідність. 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Знаходження ч.2 ст. 216 КПК у статті 

під назвою «Місце проведення 

досудового розслідування» призводить 

на практиці до різного тлумачення 

змісту даної норми. Виникають 

питання, чи можна посилаючись на цю 

норму визначати предметну 

підслідність, чи ж вона стосується 

виключно територіальної підслідності, 

з огляну на назву статті.  

Вжитий у ч. 2 статті термін 

«компетенції» дуже розмитий та 

неприйнятний у цій ситуації, тому його 

слід замінити на більш юридично 

визначений термін: «підслідності». 

Стаття 219. Строки досудового 

розслідування 

 

1. Строк досудового 

розслідування обчислюється з 

моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань до дня звернення до 

суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або 

Сумський державний університет 

 

2. Строк досудового розслідування може 

бути продовжений слідчим суддею за 

клопотанням сторони обвинувачення та 

захисту у порядку, передбаченому 

параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.  

 

 

 

 

 

Сумський державний університет 

Порушується право сторони 

захисту в доведенні невинуватості у 

кримінальному правопорушенні. На 

підтвердження вищевказаного доцільно 

звернути увагу на положення КПК 

України, кожна з яких передбачає 

сформульована відповідно до 

основоположного принципу 

кримінального процесу – змагальність 

сторін. 
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виховного характеру, клопотанням 

про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або до 

дня ухвалення рішення про закриття 

кримінального провадження. 

Строк досудового розслідування 

з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань до дня повідомлення 

особі про підозру становить: 

 

1) шість місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

кримінального проступку; 

 

2) дванадцять місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

злочину невеликої або середньої 

тяжкості; 

 

3) вісімнадцять місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. 

Досудове розслідування повинно 

бути закінчено: 

 

1) протягом одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку; 

 

Генеральна прокуратура України 

  

Абзац перший, другий, п.п. 1-3 частини 

першої – виключити. 

 

1. Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня 

складення підозри у вчиненні 

кримінального проступку;  

2) протягом двох місяців з дня 

складання підозри у вчиненні злочину;   

3) протягом двох місяців з дня 

складання відносно особи, щодо якої 

передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, підозри про 

вчинення суспільно-небезпечного діяння, 

що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність;  

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 складання 

підозри у вчиненні кримінального 

проступку; 

2) шести місяців із дня складання 

підозри у вчиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Зміни до п.п. 1-3 ч. 1, 1-3 ч. 2 ст. 

219 КПК України кореспондуються зі 

змінами до інших положень КПК 

України щодо «повідомлення про 

підозру».  

 

 

2. Частина 4 ст. 219 КПК України 

визначає спосіб обрахування строків 

досудового розслідування у випадку 

об’єднання кримінальних проваджень. 

Однак до цього часу немає чіткого 

алгоритму обрахування строків 

досудового розслідування у 

провадженнях, що виділені або з яких 

виділені матеріали кримінального 

провадження.  

Запропонована редакція вносить 

ясність у вказану ситуацію та повністю 

корелюється із логікою закладеною у 

зміст чинної ч. 4 ст. 219 КПК України.  

Вжитий у запропонованій редакції 

статті термін «постанови про визнання 

особи підозрюваною», який 

пропонується як зміна до ст. 42 та 

ст.ст. 276-278 КПК України.  

 

3. Доповнення статті частино 6 

зумовлене необхідність врегулювання 

питання щодо обрахування строків 

досудового розслідування при 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455089864218906#n2631
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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 

винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження, а також 

строк ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування сторонами 

кримінального провадження в 

порядку, передбаченому статтею 

3) дванадцяти місяців із дня складання 

підозри у вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. 

4) шести місяців із дня складання 

підозри відносно особи, щодо якої 

передбачається застосування 

примусових заходів виховного 

характеру за вчинення суспільно-

небезпечного діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну 

відповідальність, і відноситься до 

категорії тяжкого або особливо тяжкого. 

… 

3. Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до 

винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження, а також строк 

ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального 

провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не включається 

у строки, передбачені цією статтею. 

 

Абзац другий частини третьої виключити 

 

Доповнити частиною шостою такого 

змісту: 

 

6. Після вирішення питання про 

відновлення матеріалів кримінального 

провадження у порядку, передбаченому 

цим Кодексом, та направлення 

відновленні матеріалів кримінального 

провадження. 
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290 цього Кодексу, не включається у 

строки, передбачені цією статтею. 

Строк із дня винесення постанови 

про зупинення кримінального 

провадження до дня її скасування 

слідчим суддею включається у 

строки, передбачені цією статтею. 

 

4. Загальний строк досудового 

розслідування при об’єднанні 

кримінальних проваджень у порядку, 

передбаченому статтею 217 цього 

Кодексу, визначається: 

 

1) у провадженнях, які 

розслідувалися в один проміжок часу, 

- шляхом поглинання меншого строку 

більшим; 

 

2) у провадженнях, які 

розслідувалися в різні проміжки часу, 

- шляхом додавання строків 

досудового розслідування по 

кожному із таких проваджень, які не 

пересікаються, в межах строків 

досудового розслідування злочину, 

який передбачає найбільш тривалий 

строк досудового розслідування з 

урахуванням можливості його 

продовження, передбаченої частиною 

другою цієї статті. 

 

матеріалів для подальшого досудового 

розслідування з урахуванням 

підслідності, визначеної відповідно до 

статті 531-7 цього Кодексу, строк 

досудового розслідування у відновленому 

кримінальному провадженні починає 

обраховуватися за загальними 

правилами цього Кодексу з моменту 

винесення постанови про визначення 

підслідності.    

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Строк досудового розслідування 

обчислюється з моменту внесення 

відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань до дня звернення 

до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності або до дня ухвалення 

рішення про закриття кримінального 

провадження. 

Строк досудового розслідування з 

моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

до дня повідомлення особі про підозру 

становить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 
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5. Обрахований відповідно до 

частини четвертої цієї статті 

загальний строк досудового 

розслідування в об’єднаному 

кримінальному провадженні 

визначається прокурором, зазначеним 

у частині четвертій статті 295 цього 

Кодексу, про що ним виноситься 

відповідна постанова. У разі 

необхідності одночасно з 

обрахуванням загального строку в 

об’єднаному кримінальному 

провадженні може бути вирішено 

питання його продовження. 

 

1) шість місяців - у кримінальному 

провадженні щодо кримінального 

проступку; 

2) дванадцять місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

злочину невеликої або середньої 

тяжкості; 

3) вісімнадцять місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру винесення 

постанови про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального проступку; 

2) протягом двох місяців з дня 

повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину винесення постанови 

про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

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 винесення 

постанови про притягнення особи як 
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обвинуваченого у вчиненні 

кримінального проступку ; 

2) шести місяців із дня повідомлення 

особі про підозру винесення постанови 

про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні злочину 

невеликої або середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із дня 

повідомлення особі про підозру винесення 

постанови про притягнення особи як 

обвинуваченого 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, а також строк 

ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального 

провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не 

включається у строки, передбачені цією 

статтею. 

Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до 

дня її скасування слідчим суддею 

включається у строки, передбачені цією 

статтею. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 



1. Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

1) протягом одного місяця з дня з дня 

винесення постанови про визнання особи 

підозрюваною  у вчиненні кримінального 

проступку; 

2) протягом двох місяців з дня винесення 

постанови про визнання особи 

підозрюваною 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 винесення постанови 

про визнання особи підозрюваною  у 

вчиненні кримінального проступку; 

2) шести місяців із дня винесення 

постанови про визнання особи 

підозрюваною  у вчиненні злочину 

невеликої або середньої тяжкості; 

3) дванадцяти місяців із  дня винесення 

постанови про визнання особи 

підозрюваною  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, а також строк 

ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального 

Частини 1 - 3 ст. 219 КПК України 

приведені у відповідність до тієї 

редакції, яка діяла до 16.03.2018. 

Редакція ст. 219 КПК із т.з. 

«правками Лозового» є настільки 

абсурдною, що додаткового 

обґрунтування необхідності їх відміни 

не потребується.  

Ч. 4 ст. 219 КПК України визначає 

спосіб обрахування строків досудового 

розслідування у випадку об’єднання 

кримінальних проваджень. Оскільки до 

цього часу немає чіткого алгоритму 

обрахування строків досудового 

розслідування у провадженнях, що 

виділені або з яких виділені матеріали 

кримінального провадження, тому 

запропонована редакція ч. 5 вносить 

ясність у вказану ситуацію. 

Вжитий у запропонованій редакції 

статті термін «постанови про визнання 

особи підозрюваною», пропонується як 

системна зміна запропонована до ст.42 

та ст.ст. 276-278 КПК України. 
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провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не включається 

у строки, передбачені цією статтею. 

4. Загальний строк досудового 

розслідування при об’єднанні 

кримінальних проваджень у порядку, 

передбаченому статтею 217 цього 

Кодексу, визначається шляхом 

поглинання меншого строку більшим, в 

межах строків досудового розслідування 

злочину, який передбачає найбільш 

тривалий строк досудового розслідування 

з урахуванням можливості його 

продовження, передбаченої частиною 

другою цієї статті. 

5. У випадку виділення матеріалів 

досудового розслідування стосовно 

одного або декількох підозрюваних, строк 

досудового розслідування обраховується 

у кожному провадженні окремо із дати 

наявної у них першої постанови про 

визнання особи підозрюваною. 

6. Обрахований відповідно до частини 

четвертої цієї статті загальний строк 

досудового розслідування в об’єднаному 

кримінальному провадженні визначається 

прокурором, зазначеним у частині четвертій 

статті 295 цього Кодексу, про що ним 

виноситься відповідна постанова. У разі 

необхідності одночасно з обрахуванням 

загального строку в об’єднаному 

кримінальному провадженні може бути 

вирішено питання його продовження. 
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Стаття 220. Розгляд клопотань 

під час досудового розслідування 

 

1. Клопотання сторони захисту, 

потерпілого і його представника чи 

законного представника, 

представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, 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. 

 

Асоціація правників України 

 

1. Клопотання сторони захисту, 

потерпілого, його представника або 

законного представника, цивільного 

позивача, представника цивільного 

позивача, цивільного відповідача, 

представника цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, третьої особи, 

щодо майна якої вирішується питання 

про арешт, іншої особи, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування, особи, 

стосовно якої розглядається питання про 

видачу в іноземну державу (екстрадицію), 

його представника про виконання будь-

яких процесуальних або слідчих дій 

слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в 

строк не більше трьох днів з моменту 

подання і задовольнити їх за наявності 

відповідних підстав. 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

Клопотання сторони захисту, 

потерпілого і його представника чи 

законного представника, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, про виконання будь-яких 

Асоціація правників України 

 

Розширення обов'язку розгляду 

клопотань й інших учасників процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

У чинному тексті КПК України 

відсутні підстави, при наявності яких 

слідчий, прокурор зобов’язані 

задовольнити клопотання сторони 

 



процесуальних дій слідчий, прокурор 

зобов’язані розглянути в строк не більше 

трьох днів з моменту подання і 

задовольнити їх, якщо обставини, про 

встановлення яких заявлені у 

клопотанні, мають значення для 

кримінального провадження. 

 

захисту, потерпілого і його 

представника чи законного 

представника, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, залишивши вирішення 

цього питання на власний розсуд  

обвинувачів.  

На практиці ця прогалина 

нерідко призводить до безпідставної 

відмови у задоволенні таких клопотань, 

що, у свою чергу, обмежує засаду 

змагальності, а також унеможливлює 

досягнення завдань кримінального 

провадження, передбачених ст. 2 КПК 

України, зокрема забезпечення 

швидкого, повного та неупередженого 

досудового розслідування. 

 

Стаття 221. Ознайомлення з 

матеріалами досудового 

розслідування до його завершення 

 

1. Слідчий, прокурор 

зобов’язаний за клопотанням сторони 

захисту, потерпілого, представника 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, 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 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

1. Слідчий, прокурор зобов’язаний за 

клопотанням сторони захисту, 

потерпілого, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, надати їм матеріали 

досудового розслідування для ознайомлення. 

Слідчий, прокурор може відмовити у 

задоволенні клопотання стосовно 

матеріалів про заходи безпеки, 

застосовані до осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, а також у 

випадку, якщо ознайомлення з 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Ці поправки покращують процесуальні 

гарантії проти необґрунтованого 

обмеження права на доступ до 

матеріалів справи кримінального 

провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

матеріалами на відповідному етапі 

кримінального провадження може 

призвести до серйозної загрози для 

життя або основоположних прав іншої 

особи або якщо така відмова є необхідною 

для захисту важливих суспільних 

інтересів, у тому числі й у випадках, коли 

доступ до матеріалів провадження може 

зашкодити розслідуванню, що триває, 

завдати серйозної шкоди національній 

безпеці, суперечити інтересам правосуддя 

або з інших поважних причин. Між 

необхідністю відмови в доступі до 

матеріалів і правами підозрюваного та 

потерпілого має дотримуватись 

справедливий баланс.  

Відмова у наданні для ознайомлення 

загальнодоступного документа, оригінал 

якого знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування, не допускається. 

У разі відмови в наданні доступу до певних 

документів, що містяться в матеріалах 

досудового розслідування слідчий, 

прокурор письмово повідомляє учасника 

провадження, який звернувся з 

клопотанням, і вказує, які матеріали не 

можуть бути надані для ознайомлення і 

причини для відмови. 

 

2. За клопотанням потерпілого, його 

представника, законного представника, 

особи, яка надає підтримку потерпілому, 

відомості про місце проживання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



поштову адресу, місце роботи, професію 

чи підприємницьку діяльність, особисті, 

сімейні, фінансові чи майнові обставини 

потерпілого, його представника, 

законного представника, або особу, яка 

надає підтримку потерпілому, не 

розкриваються підозрюваному, 

обвинуваченому. Якщо розкриття таких 

відомостей  підозрюваному, 

обвинуваченому є необхідним для 

досягнення мети кримінального 

провадження або для забезпечення прав 

потерпілого, такі відомості можуть 

бути розкриті слідчим або прокурором. 

Розкриття відомостей фіксується у 

матеріалах кримінального провадження.  

3. Слідчий повідомляє потерпілому 

про вручення повідомлення про підозру, 

зміну підозри, залучення експерта до 

проведення експертизи, а також про будь-

які інші слідчі (розшукові) дії, про які 

вважає за необхідне повідомити 

потерпілого для забезпечення 

можливості його активної участі у 

кримінальному провадженні.   

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

Виключити із запропонованої  зміни до ч.1 

ст. 221 положення про дотримання  

справедливого балансу при відмові в доступі 

до матеріалів  підозрюваному і 

потерпілому, оскільки  ніхто не виключав 

такого положення, як  слідча тактика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися 

  



     Також  виключити положення про те, 

що у разі відмови в наданні доступу до 

певних документів, що містяться в 

матеріалах досудового  розслідування  

слідчий, прокурор письмово повідомляє  про 

це і вказує, які матеріали  (але мова йшла 

спочатку про документи в матеріалах –

також ? до цієї пропозиції).  

     В ч. 2  запропонованих змін до ст. 221  

виключити   такого учасника як «особа, яка 

надає підтримку потерпілому», оскільки 

мова йде  про «адвоката».   

 

Асоціація правників України 

 

1. Слідчий, прокурор зобов’язаний за 

клопотанням сторони захисту, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, 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 матеріалів для 

ознайомлення, а також перешкоджання у 

будь-який інший спосіб доступу до 

матеріалів для ознайомлення, може бути 

оскаржена слідчому судді. Відмова у 

наданні для ознайомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

Слідчі зловживають правом відмови, і 

надають мінімум документів, зазвичай 

процесуальні документи щодо 

організаційних питань (реєстрація 

заяви, створення групи слідчих тощо). 

При цьому, вони посилаються на те, що 

ознайомлення на цій стадії може 

зашкодити досудовому розслідуванню. 

Іноді не надаються навіть ті документи, 

які були б доступні, якщо б не 

знаходились в матеріалах провадження. 

Наприклад, вилучені під час обшуку 

документи. Тому необхідно надати 

право оскарження таких дій. 

 

 

 



загальнодоступного документа, оригінал 

якого знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування, не допускається. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 
1.Слідчий, прокурор зобов’язаний  за 

клопотанням сторони захисту, потерпілого, 

представника  юридичної особи, щодо якої  

здійснюється  провадження, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 
Підтримуємо пропозицію Асоціації 

правників України щодо внесення 

доповнення до ч. 1 ст. 221 КПК, тобто після 

першого речення частини 1 включити  

речення  наступного змісту: 

“Відмова  у наданні матеріалів (досудового 

розслідування – наше доповнення) для 

ознайомлення, а також  перешкоджання у 

будь-який інший спосіб  доступу  до 

матеріалів  для ознайомлення, може бути 

оскаржено до слідчого судді”.   

 Що стосується відмови у наданні 

загального доступного документа, оригінал 

якого знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування ? 

 В КПК 2012 р. відсутнє визначення терміна 

“загальнодоступний документ”. Жоден 

словник  сучасної української мови також 

не дає визначення даного терміна. 

Інститутом  української мови  НАН 

України, у Універсальному довіднику-

практикуму з ділових паперів  наводить 

класифікацію видів документів за їх 

спеціалізацією (загальні, з 

адміністративних питань, спеціалізовані з 

фінансових, комерційних питань та ін.), за 

призначенням (організаційні, розпорядчі, 

інформаційні, колегіальних органів), за 

походженням (внутрішні, зовнішні), за 



напрямом (вхідні, вихідні), за джерелами 

виникнення (первинні, вторинні), за 

формою (стандартні, індивідуальні), за 

секретністю (для службового 

користування, секретні, цілком секретні), за 

стадіями створення (оригінали, копії), та 

інші (більше 10 видів).  Серед 

запропонованої класифікації також 

відсутнє визначення  

“загальногодоступного документа”. 

 В КПК 2012 р. також говориться  про 

документ, як джерело доказів ( ч. 2 ст. 84, 

ст. 99), а також  про документ, як речовий 

доказ (ч. 2 ст. 98). 

 Відповідно до ст. 35 КПК 2012 р.  у суді 

функціонує автоматизована система 

документообігу суду, що забезпечує його 

роботу.   Порядок  функціонування 

автоматизованої системи документообігу 

суду, в тому числі видача вироків, ухвал  

суду та виконавчих документів, передача  

справ до електронного архіву, зберігання 

текстів вироків, ухвал суду та інших 

процесуальних документів, надання 

інформації фізичним та юридичним 

особам, підготовка статистичних даних, 

визначається  Положенням про 

автоматизовану систему документообігу 

суду. 

 Тобто існує загальний доступ до судових 

рішень, і кожен громадянин, у разі потреби, 

може отримати копію судового рішення. 

Оригінали  таких рішень зберігаються в 

матеріалах судового провадження та 

досудового розслідування. Існуючий 

режим доступу до внесених до Єдиного 



реєстру судових рішень електронних копій 

судових рішень, забезпечує  одержання, 

використання, поширення і зберігання 

інформації, що міститься  у Реєстрі, з 

урахуванням  вимог щодо  нерозголошення 

відомостей, що містяться в текстах судових 

рішень, відкритих для загального доступу. 

Наявні всі підстави говорити про те, що 

загальнодоступним документом, в 

контексті  ч. 1 ст. 221 КПК  є документ,  що 

розміщено в Єдиному реєстрі судових 

рішень, оригінал якого  розміщено у 

матеріалах досудового розслідування, про 

що відомо  стороні захисту, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється  провадження. Не виключено, 

що у них є в наявності копія цього 

документа. 

 Також до переліку загальнодоступних 

документів необхідно віднести розміщені в 

матеріалах кримінального провадження  

оригінали документів на право  керування 

транспортним засобом або судном,  на 

право полювання, на право здійснення 

підприємницької діяльності, також інші 

документи, за виключенням документів, які 

містять охоронювану законом таємницю, 

відповідно до ст. 162 КПК України, доступ 

до яких  може бути надано  відповідно до 

положень ст. 290 КПК або за рішенням суду 

під час судового розгляду ( ч. 5 ст. 290 

КПК). 

Висновок:  необхідно внести доповнення до 

ст. 3 КПК (Визначення основних термінів 

Кодексу) або до ст. 99 КПК ( Документи), 

вказавши визначення того, що необхідно 



розуміти під терміном “загальнодоступний 

документ” у кримінальному провадженні.  

Ми пропонуємо наступне визначення: 

  

“Загальнодоступним документом  у 

кримінальному провадженні  є документ, 

який не містить у своєму тексті  ніякої 

інформації, на розголошення якої законом 

встановлено відповідне обмеження. 

Наявність у сторони захисту, потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження копії 

загальнодоступоного документа, оригінал 

якого знаходиться в матеріалах досудового 

розслідування, дає їм право на 

ознайомлення з ним  і  їх порівняння. 

Відмова у наданні доступу до такого 

документа не допускається”.   

 

Стаття 222. Недопустимість 

розголошення відомостей 

досудового розслідування 

 

1. Відомості досудового 

розслідування можна розголошувати 

лише з письмового дозволу слідчого 

або прокурора і в тому обсязі, в якому 

вони визнають можливим. 

 

2. 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 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

... 

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. 

3. До моменту звернення до суду з 

обвинувальним актом,  клопотанням про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Обґрунтування відсутні  

Пропозиції не 

розглядались  



відомостей досудового розслідування 

тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену 

законом. 

 

слідчому, прокуророві, судді забороняється 

оприлюднювати відомості, які можуть 

призвести до ідентифікації 

підозрюваного, потерпілого чи свідка. 

4. Нікому не дозволяється 

оприлюднювати відомості щодо злочину, 

вчиненого проти потерпілого, якщо це 

може призвести до ідентифікації 

потерпілого, який є малолітньою або 

неповнолітньою особою або який став 

жертвою умисного вбивства (стаття 

115), умисного вбивства, вчиненого в стані 

сильного душевного хвилювання (стаття 

116), умисного вбивства при перевищенні 

меж необхідної оборони або у разі 

перевищення заходів, необхідних для 

затримання злочинця (стаття 118), 

вбивства через необережність (стаття 

119), доведення до самогубства (стаття 

120), умисного тяжкого тілесного 

ушкодження (стаття 121), умисного 

тяжкого тілесного ушкодження, 

заподіяного у стані сильного душевного 

хвилювання (стаття 123), умисного 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 

у разі перевищення меж необхідної 

оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця 

(стаття 124), катування (стаття 127), 

необережного тяжкого або середньої 

тяжкості тілесного ушкодження 

(стаття 128), зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої 



невиліковної інфекційної хвороби 

(стаття 130), неналежного виконання 

професійних обов'язків, що спричинило 

зараження особи вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби (стаття 131), розголошення 

відомостей про проведення медичного 

огляду на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої 

невиліковної інфекційної хвороби 

(стаття 132), зараження венеричною 

хворобою (стаття 133), незаконного 

проведення аборту (стаття 134), 

залишення в небезпеці (стаття 135), 

неналежного виконання обов'язків щодо 

охорони життя та здоров'я дітей 

(стаття 137), будь-якого злочину, 

пов'язаного з порушенням 

недоторканності особи у медичній сфері 

(статті 139-144), будь-якого злочину 

проти свободи, честі та гідності особи 

(статті 146-151), будь-якого злочину 

проти статевої свободи та статевої 

недоторканності особи (статті 152-156). 

5. Фотознімки або аудіо- відеозаписи чи 

інші відомості, отримані під час судового 

засідання, можуть бути оприлюднені 

лише у спосіб, який унеможливлює 

ідентифікацію потерпілого, визначеного в 

частині 4 цієї статті. 

6. Відомості, зазначені в частинах 3 та 4 

цієї статті, можуть бути оприлюднені в 

обсязі, необхідному для розшуку зниклої 



особи або для цілей кримінального 

провадження. Відомості також можуть 

бути  оприлюднені, якщо громадський 

інтерес до них переважає захист 

приватного життя особи.  

7. Відомості, зазначені в частинах 3 та 4, 

можуть бути  оприлюднені за письмовою 

згодою особи. У разі смерті або визнання  

особи померлою згода на оприлюднення 

може бути надана її чоловіком/дружиною 

або дітьми, а якщо чоловіка/дружини або 

дітей немає – батьками. Якщо такою 

особою є малолітній або неповнолітній чи 

недієздатна особа, згода може бути 

надана її законним представником. Згода, 

надана підозрюваним, обвинуваченим у 

вчиненні злочину, вчиненого проти особи, 

яка померла або була визнана померлою, 

не може бути підставою для 

оприлюднення відомостей. 

8. Відомості, зазначені в частинах 3 та 4, 

можуть також бути оприлюднені у разі 

смерті особи або визнання особи 

померлою, і відсутності особи, яка могла 

б надати згоду відповідно до частини 8 

цієї статті. 

Глава 20. Слідчі (розшукові) дії 

Стаття 223. Вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) 

дій 

 

1. Слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання 

Асоціація правників України 

 

3. Слідчий, прокурор вживає належних 

заходів для забезпечення присутності під 

час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, 

чиї права та законні інтереси можуть бути 

Асоціація правників України 

 

Забезпечення права на отримання 

професійної правничої допомоги.  

Запобігання недопуску адвокатів на 

слідчі дії. 

 



(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 

законом. 

 

4. Проведення слідчих 

(розшукових) дій у нічний час (з 22 до 

6 години) 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 

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 

законом. Адвокат має право брати участь 

у будь-яких слідчих (розшукових) діях 

(крім негласних слідчих (розшукових) 

дій), у яких має право брати участь особа, 

якій він надає професійну правничу 

допомогу. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

4. Проведення слідчих (розшукових) дій 

у нічний час (з 22 до 6 години) не 

допускається, за винятком невідкладних 

випадків, коли затримка в їх проведенні 

може призвести до втрати слідів 

кримінального правопорушення чи втечі 

підозрюваного, обвинуваченого. 

…. 

7. Слідчий, прокурор зобов’язаний 

запросити не менше двох незаінтересованих 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

           (обґрунтування відсутні) 



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, представника 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, 

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 

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, 

підсудного і потерпілого, працівники 

правоохоронних органів, а також особи, 

заінтересовані в результатах кримінального 

провадження. 

 



проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, які заносяться до 

протоколу. 

 

7. Слідчий, прокурор 

зобов’язаний запросити не менше 

двох незаінтересованих 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 

порушенням цього правила, є 

недійсними, а встановлені внаслідок 

них докази - недопустимими. 

 

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. 

 

2. Допит не може 

продовжуватися без перерви понад 

дві години, а в цілому - понад вісім 

годин на день. 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

       4. Допит підозрюваного здійснюється 

за обов’язкової участі захисника. Будь-

які відомості, усні чи у письмовому 

вигляді, отримані від підозрюваного без 

участі захисника не є доказами та не 

можуть бути приєднані слідчим, 

прокурором до матеріалів  

кримінального провадження. 

 

 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

Порушення права на захист є, чи не 

саме найпоширеніше порушення 

Конституції України, ст.. 20 КПК 

України та основоположних прав 

людини закріплених в конвенції про 

захист прав людини (1953р) зі сторони 

правоохоронних органів на території 

України. 

Не завжди співробітники 

правоохоронних органів виконують 

вимоги КПК України щодо роз’яснення 

ст. 42 КПК України. Це призводить до 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2871
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2871


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 завідомо 

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 відеозапис. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

Доповнити частиною десятою такого 

змісту: 

 

10. У випадку проведення допиту свідка або 

потерпілого на відеозапис, його показання 

можуть бути доказом у суді, за умови 

підтвердження його показань іншими 

доказами. 

       На вказаного свідка або потерпілого 

розповсюджуються вимоги, передбачені ч. 

3-5 ст. 225 КПК України. 

 

 

 

 

великої кількості позовів до ЄСПЛ з 

боку постраждалих та в подальшому 

перегляд судових рішень у 

кримінальних справах. Що в свою чергу 

призводить до  виплат з державного 

бюджету України за рішеннями ЄПСЛ 

постраждалим від службової недбалості 

співробітників правоохоронних 

органів.  З метою повного уникнення 

даного правопорушення та зменшення 

позовів від громадян України до ЄПСЛ 

проти України пропонуються дані 

поправки до КПК. 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

На даний час відслідковується 

негативна тенденція затягування 

розгляду кримінальних проваджень 

судами, зокрема у зв’язку із неявкою 

свідка у судове засідання або ж 

невідоме його місце проживання. Окрім 

цього, у зв’язку із плином часу особі 

важко відтворити обставини вчинення 

кримінального правопорушення у 

пам’яті, а з часом взагалі зникають, що 

доволі часто буває у випадку тривалого 

розгляду провадження з різних причин. 

Вказані зміни забезпечать виконання 

завдань кримінального провадження, 

дотримання розумних строків та 

забезпечення прав осіб. 



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 вже 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 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

4. У разі відмови підозрюваного, 

обвинуваченого відповідати на запитання, 

давати показання особа, яка проводить 

допит, зобов’язана його зупинити одразу 

після отримання такої заяви. 

….. 

9. Слідчий, прокурор має право провести 

одночасний допит двох чи більше вже 

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 

 Крім цього, фіксація на відеозапис 

максимально усуне ризики ймовірного 

тиску на свідків або потерпілих зі 

сторони органів досудового 

розслідування. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

        (обґрунтування відсутні) 



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 

застосуванням 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. 

 

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 застосуванням 

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, обвинуваченим. 



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 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, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають 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 цьому випадку допит свідка чи 

потерпілого здійснюється у судовому 

засіданні в місці розташування суду 

або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення 

допиту під час судового розгляду. 

Неприбуття сторони, що була 

належним чином повідомлена про 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового 

розслідування, якщо через існування 

небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, 

вразливості потерпілого, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити їх 

допит в суді або призвести до вторинної 

віктимізації, вплинути на повноту чи 

достовірність показань, сторона 

кримінального провадження, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають 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 цьому випадку допит свідка чи 

потерпілого здійснюється у судовому 

засіданні в місці розташування суду або 

перебування хворого свідка, потерпілого в 

присутності сторін кримінального 

провадження з дотриманням правил 

проведення допиту під час судового 

розгляду. 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Обґрунтування відсутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались  



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 врахувати 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 

Національна академія прокуратури 

України 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого, 

підозрюваного під час досудового 

розслідування в судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка, 

потерпілого чи підозрюваного, у тому 

числі неповнолітнього, під час досудового 

розслідування, якщо через 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, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають 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 цьому випадку допит 

свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування 

суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з дотриманням 

правил проведення допиту під час судового 

розгляду. 

Національна академія прокуратури 

України 

Імплеменація положень  Конвенції 

Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства (ст. ст. 30, 31, 

35). 

Передбачення на законодавчому 

рівні можливості допиту в порядку ст. 

225 КПК України підозрюваного за тих 

самих умов, що й свідка та потерпілого, 

сприятиме досягненню завдань 

кримінального провадження, 

сформульованих у ст. 2 КПК України. 

Так, якщо підозрюваний тяжко хворий, 

існує небезпека для його життя і 

здоров’я або мають місце інші 

обставини, що можуть унеможливити 

його допит в суді, проведення його 

допиту під час досудового 

розслідування в суді дозволить 

одержати від нього показання, що 

будуть джерелом доказів. 

                

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

          

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

1.У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового 

розслідування, якщо через існування 

небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, виняткової 

складності кримінального провадження, 

наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути 

на повноту чи достовірність показань, 

сторона кримінального провадження, 

представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, мають 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 цьому випадку допит 

свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування 

суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з дотриманням 

правил проведення допиту під час судового 

розгляду. 

 

 

Абзац третій частини першої виключити 

 

 

 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

Діючий КПК України заклав 

прогресивний принцип 

безпосереднього дослідження доказів 

судом під час судового розгляду. 

Показання, отримані слідчим під час 

досудового розслідування не можуть 

бути використані в якості доказу. При 

цьому на практиці виникає ситуація, що 

в складних і довготривалих 

кримінальних провадженнях, допит 

певних свідків може відбутися через 

3  більше років після події, свідком якої 

він був. Звісно, свідок вже може не 

пам’ятати цих подій. Окрім цього, за 

цей період у свідків можуть змінитися 

контактні дані, що ускладнить його 

виклик до суду і призведе до значного 

затягування судового розгляду. 

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 87 КПК 

України, суд зобов’язаний визнати 

істотними порушеннями прав людини і 

основоположних свобод, зокрема, такі 

діяння як порушення права на 

перехресний допит. Доказ, отриманий з 

таким порушенням є очевидно не 

допустимим. У зв'язку з цим, вважаю за 

недоцільне гаяти час слідчого судді на 

створення очевидно недопустимих 

доказів. 

 



 

Генеральна прокуратура України 

 

Абзац третій частини першої викласти з 

такими змінами: 

 

Допит особи згідно з положеннями цієї 

статті може бути також проведений за 

відсутності сторони захисту, якщо на 

момент його проведення щодо жодної 

особи не складено підозри у цьому 

кримінальному провадженні. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

абзац третій частини першої викласти у 

такій редакції: 

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 предявлено 

обвинувачення у цьому кримінальному 

провадженні. 

… 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи 

потерпілого під час досудового 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказане кореспондується зі змінами до 

інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Вказані зміни  пропонуються як 

системні в контексті змін до ст. 42 та 

ст.ст. 276-278 КПК України 



розслідування, якщо через 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, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, мають 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 цьому випадку допит 

свідка чи потерпілого здійснюється у 

судовому засіданні в місці розташування 

суду або перебування хворого свідка, 

потерпілого в присутності сторін 

кримінального провадження з дотриманням 

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 щодо жодної 

особи не винесено постанови про 



визнання підозрюваною у цьому 

кримінальному провадженні. 

 

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 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

... 

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. 

5. У разі допиту малолітньої або 

неповнолітньої особи щодо обставин, 

спогади про які через вік можуть 

негативно вплинути на її психічний та 

моральний розвиток, допит має 

проводитись з особливою обережністю і 

вичерпно, щоб уникнути необхідності 

проведення повторного допиту. Такий 

допит здійснюється за правилами 

статті 225 цього Кодексу з обов’язковою 

відеофіксацією. 

6. Повторний допит малолітньої або 

неповнолітньої особи під час досудового 

розслідування допускається лише тоді, 

коли обставини кримінального 

провадження  неможливо  встановити 

іншими способами. Протокол допиту 

малолітньої або неповнолітньої особи, а 

також матеріали аудіо- відеозапису 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Обґрунтування відсутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися  
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право заперечувати проти запитань та 

ставити запитання. 

 

такого допиту можуть бути 

використані як докази в суді. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

1. Пропозицію про обов'язкову 

відеофіксацію допиту такої особи – ч.5  

необхідно включити до  ст. 223  Вимоги до 

проведення слідчих (розшукових) дій. 

2. Запропонована пропозиція – ч. 6 

«Протокол допиту малолітньої або  

неповнолітньої особи … можуть бути 

використані як докази в суді» суперечить 

положенню ч. 4 ст. 95 Показання.  Ці 

положення необхідно привести у 

відповідність або виключити пропозицію.  

 

Національний педагогічний університет 

ім. Драгоманова 

 

3. Малолітнім та неповнолітнім 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 малолітнім та 

неповнолітнім особам, роз’яснюється їхній 

обов’язок бути присутніми при допиті, а 

також право заперечувати проти запитань та 

ставити запитання. 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 

 

Відповідно до пп. 11, 12, ч.1 ст.3 КПК 

України  термін "малолітній" та 

«неповнолітній» передбачено 

визначено, як :  

малолітня особа - дитина до досягнення 

нею чотирнадцяти років; 

неповнолітня особа - малолітня особа, а 

також дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років.  

Тому для точності і у відповідності із 

Законом  КПК , пропонуємо за потрібне 

доповнити ч.3 Ст.226 

словосполученням: «малолітнім  та 

неповнолітнім» 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися 

 



У ч. четвертій вважаємо за потрібне 

вилучити словосполучення частині 

першій , і доповнити дану частину 

відповідної статті словосполученням:  

«малолітнім та неповнолітнім особам» 

 

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 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

При проведенні слідчих (розшукових) дій за 

участю малолітньої або неповнолітньої 

особи забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога, а за 

необхідності – лікаря. При цьому слідчий, 

прокурор повинен врахувати, що під час 

проведення кримінального провадження 

бере участь один і той самий педагог, 

психолог, а за необхідності – лікар. 

Питання про участь педагога, психолога, 

лікаря у кримінальному провадженні 

регулюються згідно з положеннями статті 

71 цього Кодексу. 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС 

Забезпечення участі різних педагогів, 

психологів або лікарів до участі у 

проведенні різних слідчих 

(розшукових) дій з одним і тим самим 

неповнолітнім учасником 

кримінального провадження 

призводить до того, що педагог, 

психолог або лікар в деяких випадках 

уперше бачить неповнолітнього на 

слідчій (розшуковій) дії, не знає його 

психологічного і загального стану 

здоров’я, точного віку, а тому не може 

активно брати участь у проведенні 

слідчої (розшукової) дії і обирає 

переважно пасивну позицію, що не 

сприяє досягненню мети досудового 

розслідування. 
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малолітнього або неповнолітнього чи 

з власної ініціативи має 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. 

 

Стаття 2271  Відсутня Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Стаття 2271 Особливості допиту 

потерпілих  

1. Допит потерпілого проводиться 

невідкладно після подання заяви про 

вчинення кримінального 

правопорушення, якщо це не 

перешкоджає досягненню цілей 

кримінального провадження. У разі 

існування перешкод для невідкладного 

допиту  потерпілого слідчий, прокурор 

зобов’язаний допитати його при першій 

для цього можливості.  

2. Кількість допитів потерпілого має 

бути зведена до мінімуму. Повторний 

допит потерпілого проводиться лише у 

випадках,  якщо відомості про злочин та 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Обґрунтування відсутні  

 

Пропозиції не 

розглядалась  



особу, яка його вчинила, неможливо 

отримати в інший спосіб.  

3. Допит вразливого потерпілого має 

проводитись у шанобливій формі з 

урахуванням конкретних обставин, які 

роблять такого потерпілого вразливим. 

Допит вразливого потерпілого має 

проводитись таким чином, щоб не 

виникала потреба у проведенні 

повторного допиту. У випадку 

повторного допиту разі такої потреби, 

допит вразливого потерпілого має 

проводити та сама особа, за винятком 

випадків, коли наявні обґрунтовані 

причини, що забороняють чи 

виключають це.  

4. Запитання про інтимну сферу 

життя допитуваного потерпілого 

можна ставити лише тоді, коли 

необхідно з'ясувати факти, що є 

важливими для кримінального 

провадження. Такі запитання мають 

ставитись у делікатній формі та у 

вичерпний спосіб з тим, щоб уникнути 

потреби у повторному допиті.  

5. Потерпілий може звернутися з 

клопотанням про проведення допиту під 

час досудового розслідування у 

кримінальному провадженні особою тієї 

самої або протилежної статі. 

Клопотання вразливого потерпілого 

задовольняється у разі відсутності 

обґрунтованих підстав для відмови у його 



задоволенні. Про відмову у  задоволенні 

клопотання слідчий, прокурор складає 

постанову, в якій зазначає підстави для 

відмови.  

6. У разі необхідності перекладу 

показань вразливий потерпілий має 

право звернутися з клопотанням про 

надання послуг перекладача тієї самої 

або протилежної статі. 

Якщо вразливий потерпілий не 

бажає мати безпосереднього візуального 

контакту з особою, підозрюваною у 

вчиненні злочину, мають бути вжиті 

заходи для запобігання такому 

візуальному контакту, в тому числі з 

використанням технічних засобів. 

Стаття 227-2  Відсутня 

 

Стаття про анонімні 

показання/заміну персональних даних 

особи, яка взята під захист, 

псевдонімом у чинній редакції КПК 

відсутня. За основу можна взяти 

статтю 52-3 КПК (1960 р.) 

(Нерозголошення відомостей про 

особу, щодо якої здійснюються 

заходи безпеки). 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Стаття 2272 Анонімний свідок  

1. За клопотанням слідчого, 

прокурора, підозрюваного або 

обвинуваченого, слідчий суддя або суд 

(суддя) може прийняти рішення про 

допит особи як потерпілого або свідка у 

кримінальному провадженні, в такий 

спосіб, щоб його персональні та 

контактні дані не оголошувалися 

(анонімний свідок), якщо встановлені 

обставини провадження свідчать про: 

наявність загрози здоров'ю або іншої 

серйозної загрози основоположним 

правам потерпілого, свідка або їхнього 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Цей процесуальний захід частково 

регулюється статтями 228 та 256 

чинного КПК (пред’явлення особи для 

впізнання та використання 

результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні). Проте 

ці положення не такі всеохоплюючі, як 

у частині 3 статті 52 КПК (1960 р.). 

Було б доцільно додати нову статтю, 

яка регулюватиме анонімні 

показання/заміну персональних даних 

особи, яка взята під захист, 

псевдонімом. Беручи до уваги 

попередню практику українських 

Пропозиції не 

розглядались  



близького родича або члена сім'ї у зв'язку 

з їхніми показаннями; якщо захист 

особи не може бути надійно 

забезпечений іншими засобами; 

показання можуть мати важливе 

значення. 

 

2. У клопотанні або додатку 

до нього зазначається особа, яка має 

виступати як анонімний свідок, 

обґрунтування, чому така особа має 

бути заслуханою як анонімний свідок, а 

також обставини та докази, на які 

посилається особа, яка заявила 

клопотання. 

3. Суд невідкладно приймає 

рішення щодо клопотання про 

заслуховування анонімного свідка.  

4. Слідчий, прокурор, 

підозрюваний або обвинувачений під час 

розгляду клопотання про 

заслуховування анонімного свідка 

мають право заперечувати доводи, 

наведені на обґрунтування потреби в 

анонімності свідка, достовірність його 

показань та походження його знань. 

Суд також вправі отримувати 

пояснення інших осіб, якщо це 

необхідно для з’ясування відповідного 

питання і не ставить під загрозу 

досягнення цілей провадження.  

5. Якщо відкладення допиту 

потерпілого чи свідка не становить 

правоохоронних органів, обов'язковою 

умовою є те, щоб на попередніх етапах 

досудового розслідування слідчий суддя 

мав доступ до справжніх персональних 

даних особи, яка взята під захист, тоді 

як це не є обов'язковим для суддів, 

відповідальних за подальше судове 

засідання. Це означає, що щонайменше 

один судовий орган має можливість 

підтвердити законність таких дій. 

(Див. пояснювальну записку КМЄС). 

 



загрози, допит має бути відкладений 

після прийняття рішення про їхню 

анонімність. Якщо відкласти допит 

неможливо, інформація про особу згідно 

з частиною 10 цієї статті зберігається 

окремо від процесуальних документів, 

доки не буде прийнято рішення про 

анонімність особи.  

6. Анонімність може 

забезпечуватись лише у випадках 

встановлення слідчим суддею або судом, 

що життю або свободі залученої особи 

загрожує серйозна небезпека, а її 

свідчення можуть мати важливе 

значення, і що ця особа заслуговує на 

довіру.  

7. Слідчий суддя або суд 

приймає рішення про заміну імені, 

прізвища та по батькові особи, яка 

взята під захист, псевдонімом. 

8. Якщо причини для 

приховування особи потерпілого або 

свідка перестають існувати, слідчий 

суддя або суд скасовує рішення про 

анонімність потерпілого або свідка і 

додає персональні дані потерпілого або 

свідка до матеріалів провадження. 

9. Допит особи, яка виконує 

спеціальне завдання, спрямоване на 

викриття злочинної діяльності 

організованої групи або злочинної 

організації відповідно до статті 272, 

або особи, яка бере участь у 



конфіденційному співробітництві, 

відповідно до статті 275, проводиться 

як анонімного свідка без рішення 

слідчого судді або суду.  

10. У виняткових випадках за 

умови відсутності загрози життю, 

здоров'ю або подальшій службі особи, 

зазначеної в частині 9 цієї статті, або 

загрози життю чи здоров'ю близького 

родича або члена сім'ї такої особи, 

допит особи може бути проведений без 

збереження анонімності за 

клопотанням прокурора або сторони 

захисту після з’ясування  думки 

керівника підрозділу. 

Після прийняття рішення слідчим 

суддею або судом у процесуальних 

документах вказується лише псевдонім 

із зазначенням, що це псевдонім, а 

справжні ім'я, прізвище та по батькові 

(рік, місяць і місце народження, сімейний 

стан, місце роботи, рід занять або 

посада, місце проживання та інші 

анкетні дані, що містять інформацію 

про особу, яка перебуває під захистом) 

вказуються лише у постанові (ухвалі) про 

заміну анкетних даних. Ця постанова 

(ухвала) до матеріалів провадження не 

додається, а зберігається окремо в органі, 

який здійснює провадження. У разі 

заміни прізвища особи, взятої під захист, 

на псевдонім з матеріалів провадження 

вилучаються протоколи слідчих 



(розшукових) дій та інші документи, в 

яких зазначені достовірні відомості про 

цю особу, і зберігаються окремо, а до 

матеріалів провадження додаються 

копії цих документів із заміною 

справжнього прізвища на псевдонім. 

Доступ до такої інформації може мати 

лише слідчий, прокурор, слідчий суддя та 

суддя. 

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 впізнати її за сукупністю 

ознак, у протоколі зазначається, за 

сукупністю 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. 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

... 

4.  З метою забезпечення безпеки особи, 

яка впізнає, або на вимогу вразливого 

потерпілого,  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 

аудіоспостереженням. Про умови 

проведення такого впізнання та його 

результати зазначається в протоколі. Про 

результати впізнання повідомляється 

особа, яка пред’являлася для впізнання. 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Обґрунтування відсутні  

 

Пропозиції не 

розглядались  



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 

аудіоспостереженням. 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 
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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. 

 

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 

Національна академія прокуратури 

України 

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 слідчий 

або прокурор складають протокол. Якщо 

особа заявляє, що вона не може назвати 

ознаки, за якими впізнає річ, проте може 

впізнати її за сукупністю ознак, особа, яка 

Національна академія прокуратури 

України 

Ускладнює процедуру реалізації 

пред’явлення для впізнання речей (ч. 1 

ст. 229 КПК України) й розширення 

кола учасників цієї слідчої (розшукової) 

дії, де до слідчого та прокурора 

додається ще й захисник, якому, згідно 

зі змістом статті нібито надано право на 

проведення попереднього опитування 

особи, яка впізнає і навіть складання 

якогось протоколу за результатами 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

     

                                                              

цього опитування. Щодо цього виникає 

запитання: як захисник може скласти 

протокол за результатами опитування із 

дотриманням вимог статей 104, 231 

КПК України, якщо цими статтями 

йому такого права взагалі не надано? 

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. 
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Стаття 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’явлення 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. 
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3. Якщо проводилося фіксування 

ходу слідчої (розшукової) дії 

технічними засобами, до протоколу 

додаються 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 

фотографії, матеріали відеозаписів, за 

якими може бути встановлена особа, 

яка впізнавала, зберігаються окремо 

від матеріалів досудового 

розслідування. 

 

Стаття 232. Проведення 

допиту, впізнання у режимі 

відеоконференції 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; 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

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; 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Обґрунтування відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 



 

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 

4)  проведення допиту вразливого 

потерпілого, який не бажає мати 

безпосереднього візуального контакту з 

підозрюваним. 

5) необхідності вжиття таких заходів 

для забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 

6) наявності інших підстав, визначених 

слідчим, прокурором, слідчим суддею 

достатніми. 

... 

 

Державна прикордонна служба України 

 

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 Національної поліції, 

органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за дотриманням податкового 

законодавства, органу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, на 

території юрисдикції якого перебуває така 

особа, органу Державної прикордонної 

служби України, Національному 

антикорупційному бюро України або 

Державному бюро розслідувань, здійснити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна прикордонна служба 

України 

 

(обґрунтування відсутні)  
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рішення про його здійснення лише 

вмотивованою постановою 

(ухвалою), обґрунтувавши 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. 

 

4. Допит особи у дистанційному 

досудовому провадженні 

здійснюється згідно з 

правилами,передбаченими  

статтями 225-227 цього Кодексу. 

Впізнання осіб чи речей у 

дистанційному досудовому 

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 

найкоротший строк організувати виконання 

зазначеного доручення. 

 

Національний педагогічний університет 

ім. Драгоманова 

 

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: 

……. 

5) наявності інші підстави: 

- 

- 

- 

……. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. Рішення про здійснення 

дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором, а в разі 

здійснення у режимі відеоконференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 

 

Вилучити п5.ч2. ст.232, або перелічити 

і зробити вичерпними всі підстави, які 

дають можливість проведення допиту у 

режимі відео конференції під час 

досудового розслідування. 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 
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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 

Національної поліції, органу безпеки, 

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), 

обґрунтувавши в ній прийняте рішення. 

Рішення про здійснення дистанційного 

досудового розслідування, в якому 

дистанційно перебуватиме підозрюваний 

обвинувачений, не може бути прийняте, 

якщо він проти цього заперечує. 
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органу, що здійснює контроль за 

дотриманням податкового 

законодавства, органу Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України, на території юрисдикції 

якого перебуває така особа, 

Національному антикорупційному 

бюро України або Державному бюро 

розслідувань, 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 

найкоротший 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, 
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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. 

За результатами опитування, 

проведеного у режимі відео- або 

телефонної конференції, слідчий, 

прокурор складає рапорт, у якому 

зазначає дату та час опитування, дані 
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про особу опитуваного, 

ідентифікаційні ознаки засобу 

зв’язку, що 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. 

 

Стаття 233. Проникнення до 

житла чи іншого володіння особи 

 

1. Ніхто не має права проникнути 

до житла чи іншого володіння особи з 

будь-якою метою, інакше як лише за 

добровільною згодою особи, яка ними 

володіє, або на підставі ухвали 

слідчого судді, крім випадків, 

установлених частиною третьою цієї 

статті. 

 

2. Під житлом особи розуміється 

будь-яке приміщення, яке 

знаходиться у постійному чи 

Національна академія прокуратури 

України 

      

 3. Слідчий, прокурор має право до 

постановлення 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, а також 

коли є достатні підстави вважати, що 

знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення, предмети, що були 

об’єктом кримінально протиправних дій, 

гроші, цінності та інші речі, здобуті у 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Частиною 3 статті 214 КПК 

України встановлено, що у 

невідкладних випадках проведення 

огляду місця події допускається до 

внесення відомостей у Єдиний реєстр 

досудових розслідувань та початку 

розслідування. 

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 237 

КПК України огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється за 

правилами, передбаченими КПК 
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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 постановлення 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 

результаті вчинення злочину, 

знаходяться в певному приміщенні або 

місці чи у володінні особи та можуть бути 

знищені як докази, а також у випадку, 

передбаченому частиною 8 статті 271 

цього Кодексу. 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 порядку, 

передбаченому статтею 255 цього Кодексу. 

 

 

 

 

Національний педагогічний університет 

ім. Драгоманова 

 

1.Ніхто не має права проникнути до житла 

чи іншого володіння особи з будь-якою 

метою, інакше як лише за добровільною 

України для проведення обшуку житла 

чи іншого володіння особи. 

Разом з тим у випадку, коли 

особа заявила про вчинене стосовно неї 

кримінальне правопорушення і не 

заперечує щодо проведення огляду в її 

житлі чи іншому володінні, яке є місцем 

події, слідчому необхідно одержати 

дозвіл слідчого судді щодо такого 

огляду. Це призводить до затягування 

часу, а відповідно – і втрати можливості 

ефективної фіксації слідів злочину, 

з’ясування усіх обставин вчинення 

кримінального правопорушення. 

Таким чином, законодавець не 

послідовний у викладі цих питань. 

Так, для проведення огляду 

місця події в житлі чи іншому володінні 

особи навіть у невідкладних випадках 

за наявності її добровільної згоди 

вимагається одержання ухвали слідчого 

судді, а проведення слідчого 

експерименту, що, як правило, не має 

характеру невідкладності, у житлі чи 

іншому володінні особи допускається за 

її добровільною згодою (частина 5 

статті 240 КПК України). 

 

Національний педагогічний 

університет ім. Драгоманова 

Вважаємо за потрібне доповнити  

поняття «володіє » словосполученням  « 

або  тимчасово проживає на законних 
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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 

порядку, передбаченому статтею 

255 цього Кодексу. 

 

згодою особи, яка ними володіє, або 

тимчасово в ньому проживає на законних 

підставах, або на підставі ухвали слідчого 

судді, крім випадків, установлених 

частиною третьою цієї статті. 

… 

3.Викласти в такій редакції: Слідчий, 

прокурор має право до постановлення 

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 

входження 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 

порядку, передбаченому статтею 255 цього 

Кодексу. 

підставах»  адже на нашу думку дане 

поняття звужує кількість осіб, які мають 

право давати дозвіл на входження до 

житла, чим порушує Статтю 30. КУ 

«Кожному гарантується 

недоторканність житла. Аналогію 

можна привести на прикладі студентів, 

які проживають у гуртожитках. Вони не 

є володільцями даного приміщення, але 

вони є законними тимчасовими 

користувачами, але при цьому також 

мають право на недоторканність свого 

житла. Також особи, які тимчасово 

винаймають квартири на законних 

підставах. 

Вважаємо за потрібне замінити 

термін «проникнення» на «входження».  

Аргументація:  Відповідно до 

постанови пленуму Верховного Суду 

УРСР від 26 квітня 1984 року № 2 із 

змінами, внесеними постановою 

Пленуму від 21 червня 1986 року № 8, 

проникнення – це таємне чи відкрите 

вторгнення в приміщення, чи інше 

сховище або житло з метою здійснення 

крадіжки, грабежу, розбою. Воно може 

чинитися як з подоланням перешкод чи 

опору людей, так і без цього. 

Проникнення може відбуватися також 

із допомогою пристроїв, коли винний 

вилучає предмети, що викрадаються, 

без входу у відповідне приміщення. 

Під проникненням до житла чи 
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Національна поліція України 

1. Ніхто не має права проникнути до житла 

чи іншого володіння особи з будь-якою 

метою, інакше як лише за добровільною 

згодою особи, яка ними володіє, або на 

підставі ухвали слідчого судді, крім 

випадків, установлених частиною третьою 

цієї статті та частиною другою статті 237 

цього Кодексу. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

3. Слідчий, прокурор має право до 

постановлення 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, обвинувачуються у 

вчиненні злочину. У такому випадку 

іншого володіння особи необхідно 

розуміти відкрите або ж таємне 

входження до житла, яке може 

відбуватися як з подоланням певних 

перешкод чи опору людей, так і 

безперешкодно.  

Семантика слова «проникнення» , 

на нашу думку, має негативний відтінок, 

тобто пройти таємно, не бажаючи, щоб 

його побачили.   

Прокурор чи слідчий не можуть 

проникати, вони можуть лише входити у 

житло. 

Національна поліція України 

Зміни обумовлені пропозиціями до 

статті 237 КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 

(обґрунтування відсутні) 



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 

порядку, передбаченому статтею 255 цього 

Кодексу. 

Стаття 234. Обшук 

 

1. Обшук проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей про 

обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання 

знаряддя 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 місцевого 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

… 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор, а  у кримінальних 

провадженнях, що розслідуються за 

фактами вчинення кримінальних 

правопорушень передбачених статтями 

191, 199-233, 364-370  КК України, 

прокурор за погодженням з Генеральним 

прокурором, прокурором регіональної 

прокуратури або їх заступниками 

звертається до слідчого судді з відповідним 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

У кримінальних провадженнях що 

розслідуються за статтями 191, 199-

233, 364-370  КК України проведені 

обшуки завершуються вилученням 

всього наявного майна у підприємства 

(компютерної техніки, коштів, всіх 

первинних господарських документів, 

товару, обладнання тощо) такі 

безпідставні вилучення блокують 

діяльності підприємства. На практиці 

дуже часто такі вилучення під час 

обшуку є необгрунтованими та не 

Пропозиції не 

розглядались  
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загального суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового 

розслідування. 

 

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; 

клопотанням, яке повинно містити 

відомості про: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

2. Обшук проводиться на підставі 

ухвали слідчого судді. 

 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором, 

прокурор або захисник звертається до 

слідчого судді з відповідним клопотанням, 

яке повинно містити відомості про: 

……… 

До клопотання також мають бути 

додані оригінали або копії документів та 

співмірними, завдають підприємствам 

України чи малих збитків. З метою 

уникнення цього та недопущення 

безпідставного втручання в 

гоподарську діяльність підприємств 

пропонується клопотання про обшук у 

визначених кримінальних провадженнях 

погоджувати у керівників місцевих 

прокуратур, Заступників Генерального 

прокурора та Генерального прокурора 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Залишення зазначеної статті у чинній 

редакції призведе до того, що слідчі всіх 

районних відділень поліції  та 

прокурори місцевих прокуратур 

повинні будуть звертатися  з 

клопотанням до суду в обласному 

центрі. 

 

 

Асоціація правників України 

 

З метою посилення права на захист, 

надання можливості захисника 

звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про обшук. 

Наразі захисник повинен звернутися до 

слідчого, щоб він отримав в судді 

ухвалу про надання дозволу на обшук. 

Натомість слідчі можуть зволікати або 



 

6) особу, якій належить житло чи 

інше володіння, та особу, у 

фактичному володінні якої воно 

знаходиться; 

 

7) індивідуальні або родові 

ознаки речей, документів, іншого 

майна або осіб, яких планується 

відшукати, а також їхній зв’язок із 

вчиненим кримінальним 

правопорушенням; 

 

8) обґрунтування того, що доступ 

до речей, документів або відомостей, 

які можуть у них міститися, 

неможливо отримати органом 

досудового розслідування у 

добровільному порядку шляхом 

витребування речей, документів, 

відомостей відповідно до частини 

другої статті 93 цього Кодексу, або за 

допомогою інших слідчих дій, 

передбачених цим Кодексом, а доступ 

до осіб, яких планується відшукати, - 

за допомогою інших слідчих дій, 

передбачених цим Кодексом. 

Зазначена вимога не поширюється на 

випадки проведення обшуку з метою 

відшукання знаряддя кримінального 

правопорушення, предметів і 

документів, вилучених з обігу. 

інших матеріалів, якими прокурор, слідчий 

або захисник обґрунтовує доводи 

клопотання. Прокурор, слідчий додає до 

клопотання 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. Розгляд 

клопотання захисника про обшук, 

здійснюється за його участі. 

5. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про обшук, якщо 

прокурор, слідчий або захисник  не доведе 

наявність достатніх підстав вважати, що: 

…….. 

6. У разі відмови у задоволенні 

клопотання про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи слідчий, прокурор 

або захисник не має права повторно 

звертатися до слідчого судді з клопотанням 

про дозвіл на обшук того самого житла чи 

іншого володіння особи, якщо у клопотанні 

не зазначені нові обставини, які не 

розглядалися слідчим суддею. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з 

не задовольняти такі клопотання 

захисників, зокрема, якщо планується 

здобуття доказів невинуватості особи. 

Тому захисник повинен мати право 

самостійного звернення до слідчого 

судді з клопотанням про проведення 

обшуку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Запропоновані зміни зумовлені 

необхідністю забезпечення виконання 

запиту про міжнародну правову 

допомогу на території іноземної 

держави, оскільки суд, постановляючи 



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; 

 

відповідним клопотанням, яке повинно 

містити відомості про: 

… 

У клопотанні про обшук, яке складається 

з метою виконання запиту про 

міжнародну правову допомогу на 

території іноземної держави, обсяг 

зазначених у клопотанні відомостей 

обмежується інформацією, викладеною у 

запиті. 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке повинно 

містити наступні відомості: 

… 

8) обґрунтування того, що доступ до 

речей, документів або відомостей, які 

можуть у них міститися, неможливо 

отримати органом досудового 

розслідування у добровільному порядку 

шляхом витребування речей, документів, 

відомостей відповідно до частини другої 

статті 93 цього Кодексу, або за допомогою 

інших слідчих дій, передбачених цим 

відповідне рішення, не матиме 

інформації, окрім тієї, що зазначена в 

запиті.   

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

 

Відповідно до змін у ст. 168 КПК 

України вилучення техніки під час 

обшуку можливо лише якщо про це 

прямо зазначено в ухвалі суду і лише у 

випадках визначених у вказаній статті. 

Тому у клопотанні про надання дозволу 

на проведення обшуку має бути 

обґрунтовано необхідність вилучення 

такої техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) відшукувані речі, документи 

або особи знаходяться у зазначеному 

в клопотанні житлі чи іншому 

володінні особи; 

 

5) за встановлених обставин 

обшук є найбільш доцільним та 

ефективним способом відшукання та 

вилучення речей і документів, які 

мають значення для досудового 

розслідування, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних 

осіб, а також заходом, пропорційним 

втручанню в особисте і сімейне життя 

особи. 

 

6. У разі відмови у задоволенні 

клопотання про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи 

слідчий, прокурор не має права 

повторно звертатися до слідчого судді 

з клопотанням про дозвіл на обшук 

того самого житла чи іншого 

володіння особи, якщо у клопотанні 

не зазначені нові обставини, які не 

розглядалися слідчим суддею. 

 

Кодексом, а доступ до осіб, яких планується 

відшукати, - за допомогою інших слідчих 

дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена 

вимога не поширюється на випадки 

проведення обшуку з метою відшукання 

знаряддя кримінального правопорушення, 

предметів і документів, вилучених з обігу; 

Доповнити п.9 такого змісту: 

9) обґрунтування необхідності вилучення 

електронних інформаційних систем або їх 

частин, мобільних терміналів систем 

зв’язку. 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Пункт сьомий та восьмий частини 

третьої виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Виключення п.п. 7, 8 ч. 3 ст.234 КПК 

України є усуненням негативних 

наслідків т.з. “правок Лозового”.  

 

 

 

Стаття 235. Ухвала про дозвіл 

на обшук житла чи іншого 

володіння особи 

 

1. Ухвала слідчого судді про 

дозвіл на обшук житла чи іншого 

Асоціація правників України 

 

2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи 

повинна відповідати загальним вимогам до 

судових рішень, передбачених цим 

Асоціація правників України 

 

З метою посилення права на захист, 

надання можливості захисника 

звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про обшук. Коментар в ст. 

 



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 

постановлення 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; 

 

Кодексом, а також містити відомості про: 

1) строк дії ухвали, який не може 

перевищувати одного місяця з дня 

постановлення ухвали; 

2) прокурора, слідчого, захисника, 

який подав клопотання про обшук; 

… 

Доповнити статтю частиною четвертою 

такого змісту: 

4. У випадку надання дозволу на 

проведення обшуку за клопотанням 

захисника слідчий суддя доручає 

забезпечення його проведення слідчому, 

прокурору або органам Національної 

поліції за місцем проведення цих дій 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

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 

постановлення ухвали, крім випадку її 

виконання на території іноземної 

держави в порядку звернення із запитом 

про міжнародну правову допомогу; 

…2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи 

234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Міжнародними договорами з 

питань кримінального судочинства як 

правило не встановлюється конкретні 

строки для виконання запитів про 

правову допомогу, що відповідно не 

прогнозовано може затягнути дії з 

виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння.  

 

 

 

 

 



6) речі, документи або осіб, для 

виявлення яких проводиться обшук. 

 

3. Виготовляються дві копії 

ухвали, які чітко позначаються як 

копії. 

 

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 

постановлення ухвали, крім випадку її 

виконання на території іноземної 

держави в порядку звернення із запитом 

про міжнародну правову допомогу; 

… 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

доповнити частиною третьою такого 

змісту: 

 

3. Якщо ухвала постановлюється на 

виконання вимог частини 2 статті 562 цього 

Кодексу, то строк її дії не зазначається.   

 

відповідно частину третю вважати частиною 

четвертою 

 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

З 16.03.2018 р. набули чинності ряд 

змін до КПК України, зокрема щодо 

проведення обшуку. 

Так наразі було встановлено більш 

жорсткі вимоги до клопотання про 



1) строк дії ухвали, який не може 

перевищувати одного місяця з дня 

постановлення 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) індивідуальні або родові ознаки 

речей, документів, іншого майна або осіб, 

які планується відшукати, а також їхній 

зв’язок із вчиненим кримінальним 

правопорушенням; 

Доповнити пунктом сьомим такого 

змісту: 

7) підтвердження того, що доступ до 

речей, документів або відомостей, які 

можуть у них міститися, а також 

відшукання осіб є неможливим за 

допомогою інших слідчих дій, 

передбачених цим Кодексом. 

надання дозволу на проведення обшуку, 

але аналогічні вимоги не знайшли свого 

відображення в ст. 235 КПК України 

щодо ухвали слідчого судді з цього 

приводу. Саме тому пропонується 

доповнити дану статтю відповідними 

вимогами. 

Водночас відповідно до ст. 168 

КПК України під час обшуку може бути 

вилучена лише техніка, яка прямо 

вказана в ухвалі слідчого судді і лише у 

виключних випадках. 

Тому вбачається за доцільне 

визначити відповідні обмеження та 

вимоги до ухвали слідчого судді. 

 



В ухвалі про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи може бути надано 

дозвіл на вилучення електронних 

інформаційних систем або їх частин, 

мобільних терміналів систем зв’язку, 

лише у випадку коли їх вилучення разом 

з інформацією, що на них міститься, є 

необхідною умовою проведення 

експертного дослідження, або якщо такі 

об’єкти отримані в результаті вчинення 

кримінального правопорушення чи є 

засобом або знаряддям його вчинення. 

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 

Асоціація правників України 

 

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. У випадку 

надання дозволу на проведення обшуку за 

клопотанням захисника обшук 

здійснюється за його участі.  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. Незалежно від 

стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, 

Асоціація правників України 

 

З метою посилення права на захист, 

надання можливості захисника 

звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про обшук та бути 

присутнім при його проведенні. 

Коментар в ст. 234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обмежені або порушені. Незалежно 

від стадії цієї слідчої дії слідчий, 

прокурор, інша службова особа, яка 

бере участь у проведенні обшуку, 

зобов’язані допустити на місце його 

проведення захисника чи адвоката, 

повноваження якого 

підтверджуються згідно з 

положеннями статті 50 цього 

Кодексу. 

 

2. Обшук житла чи іншого 

володіння особи на підставі ухвали 

слідчого судді повинен відбуватися в 

час, коли заподіюється найменша 

шкода звичайним заняттям особи, яка 

ними володіє, якщо тільки слідчий, 

прокурор не вважатиме, що 

виконання такої умови може істотно 

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 

інша службова особа, яка бере участь у 

проведенні обшуку, зобов’язані допустити 

на місце його проведення захисника чи 

адвоката, повноваження якого 

підтверджуються згідно з положеннями 

статті 50 цього Кодексу. 

 

Національна поліція України 

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. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

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 

обвинувачений, захисник, представник та 

інші учасники кримінального провадження. 

З метою одержання допомоги з питань, що 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

 

Зміни обумовлені пропозиціями до 

статті 2361 КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 
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передбачену законом 

відповідальність. 

Слідчий, прокурор не має права 

заборонити учасникам обшуку 

користуватися правовою допомогою 

адвоката або представника. Слідчий, 

прокурор зобов’язаний допустити 

такого адвоката або представника до 

обшуку на будь-якому етапі його 

проведення. 

 

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. 

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. Незалежно від 

стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, 

інша службова особа, яка бере участь у 

проведенні обшуку, зобов’язані допустити 

на місце його проведення захисника чи 

адвоката, повноваження якого 

підтверджуються згідно з положеннями 

статті 50 цього Кодексу. 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

 

7. При обшуку слідчий, прокурор має 

право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- 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 документи, тимчасово вилучати 

речі, які мають значення для кримінального 

провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають вилученню 

незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження.  

Вилучені під час обшуку речі та 

документи, крім тих, які не відносяться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

 

Станом на сьогодні є незрозумілим 

процесуальний стан майна, яке було 

зазначено в ухвалі про обшук та 

вилучене під час нього. Воно не є 

тимчасово вилученим й не є 

арештованим, тому слідчі часто цим 

зловживають відмовляючись його 

повертати власнику. 

 

 

 

 

 

 

 



Обшук особи здійснюється 

особами тієї самої статі у присутності 

адвоката, представника на вимогу 

такої особи. Неявка адвоката, 

представника для участі у проведенні 

обшуку особи протягом трьох годин 

не перешкоджає проведенню обшуку. 

Хід і результати особистого обшуку 

підлягають обов’язковій фіксації у 

відповідному протоколі. 

 

6. Слідчий, прокурор під час 

проведення обшуку має 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. 

 

7. При обшуку слідчий, прокурор 

має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- 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 документи, 

тимчасово вилучати речі, які мають 

значення для кримінального 

провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають 

до предметів, які вилучені законом з 

обігу, вважаються тимчасово вилученим 

майном. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи може бути виконана 

слідчим чи прокурором, а за їх дорученням- 

оперативним підрозділом чи іншим 

органом досудового розслідування. 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. 

 … 

 

10. За клопотанням власника або 

володільця житла чи іншого володіння 

особи, хід обшуку на підставі ухвали 

слідчого судді в обов’язковому порядку 

фіксується за допомогою аудіо-  або 

відеозапису. 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Запропоновані зміни до ч. 1 ст. 236 КПК 

дозволятимуть уникати процесуальних 

суперечностей під час оцінки доказів, 

здобутих в ході обшуку, що проведений 

за дорученням слідчого оперативним 

підрозділом або іншим ОДР.  

Зміст цієї статті є суперечливим: у ч. 7 

зазначено, що звуко- чи відеофіксація 

обшуку - це право слідчого, а у ч. 10 

вказується, що це обов'язок слідчого. 

Тому положення ч. 10 викладаються у 

новій редакції для усунення 

суперечностей.  

 



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. 

 

9. Другий примірник протоколу 

обшуку разом із доданим до нього 

описом вилучених документів та 

тимчасово вилучених речей (за 

наявності) вручається особі, у якої 

проведено обшук, а в разі її 

відсутності - повнолітньому членові її 

сім’ї або його представникові. 

При проведенні обшуку на 

підприємстві, в установі або 

організації другий примірник 

протоколу вручається керівнику або 

представникові підприємства, 

установи або організації. 

 



10. Обшук житла чи іншого 

володіння особи на підставі ухвали 

слідчого судді в обов’язковому 

порядку фіксується за допомогою 

аудіо- та відеозапису. 

 

 

Стаття 2361. відсутня 

Асоціація правників України 

 

Стаття 2361. Особливості проведення 

обшуку та огляду житла чи іншого 

володіння адвоката. 

  1. Проведення обшуку та огляду житла, 

іншого володіння адвоката, приміщень, 

де він здійснює адвокатську діяльність, 

здійснюється згідно з правилами цього 

Кодексу, передбаченими для обшуку та 

огляду житла чи іншого володіння особи, 

з особливостями, встановленими цією 

статтею. 

2. Під час проведення обшуку чи огляду 

житла, іншого володіння адвоката, 

приміщень, де він здійснює адвокатську 

діяльність, має право бути присутнім 

представник ради адвокатів відповідного 

регіону, в якому знаходяться відповідні 

приміщення (володіння). Представник 

ради адвокатів регіону діє з метою 

забезпечення  дотримання прав адвоката 

та гарантій  адвокатської діяльності, в 

тому числі збереження адвокатської 

таємниці. 

3. Слідчій, прокурор, який буде 

проводити відповідну слідчу (розшукову) 

Асоціація правників України 

 

З метою дотримання принципу права на 

захист та забезпечення збереження 

адвокатської таємниці пропонується 

удосконалення порядку обшуку та 

вилучення документів у адвоката – 

(1)присутність представника ради 

адвокатів регіону з метою збереження 

адвокатської таємниці, (2) якщо 

адвокатом, представником ради 

адвокатів регіону заявляється, що 

документи (речі) містять адвокатську 

таємницю – речі опечатуються, а 

слідчий суддя вирішує питання про 

доступ сторони обвинувачення до них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дію, запрошує представника ради 

адвокатів регіону не пізніше ніж за три 

години до її проведення.  

Проведення зазначених слідчих 

(розшукових) дій без завчасного 

запрошення представника ради адвокатів 

регіону заборонено, а докази, отримані в 

результаті проведення таких дій, є 

недопустимими. 

Відсутність представника ради адвокатів 

регіону за місцем проведення слідчої 

(розшукової) дії за умови його 

запрошення відповідно до вимог цієї 

статті не перешкоджає проведенню 

відповідної слідчої (розшукової) дії. 

4. Представник ради адвокатів регіону, 

запрошений слідчим для участі у 

відповідній слідчій (розшуковій) дії, має 

право: 

1) ознайомлюватися з ухвалою слідчого 

судді про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи; 

2) фіксувати за допомогою технічних 

засобів  проведення слідчої (розшукової) 

дії; 

3) заявляти про порушення порядку 

проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, недопустимість огляду 

та вилучення речей, інформації та 

документів, які містять адвокатську 

таємницю; 

4) оскаржувати слідчому судді дії та 

рішення слідчого, прокурора про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вилучення під час обшуку речей та/або 

документів у адвоката. 

5. Заяви та заперечення представника 

ради адвокатів регіону під час 

проведення обшуку чи огляду підлягають 

обов’язковому внесенню до протоколу 

проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії. 

6. У випадку задоволення скарги щодо 

незаконного вилучення речей або 

документів, такі речі та документи 

негайно повертаються адвокату або 

передаються представнику ради адвокату 

регіону для повернення адвокату, а копії 

незаконно вилучених документів 

підлягають негайному знищенню. 

7. Якщо адвокат або представник ради 

адвокатів регіону під час проведення 

обшуку чи огляду житла, іншого 

володіння адвоката, приміщень, де він 

здійснює адвокатську діяльність, 

заявляє, що певні речі та/або документи 

містять адвокатську таємницю та 

заперечує проти їх огляду та вилучення,  

такі речі та/або документи не підлягають 

огляду та вилученню слідчим. 

Якщо у слідчого, який проводить 

відповідну слідчу (розшукову) дію, є 

сумніви, що вказані речі та/або 

документи містять адвокатську 

таємницю, такі речі та/або документи 

упаковуються і опечатуються адвокатом 

або представником ради адвокатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



регіону способом, що унеможливлює 

доступ особи, яка проводить слідчу 

(розшукову) дію, до таких речей та 

документів. 

Опечатані речі та документи 

засвідчуються підписами осіб, які брали 

участь у проведенні відповідної слідчої 

(розшукової) дії. 

8. Слідчий, який проводив відповідну 

слідчу (розшукову) дію, протягом 24 

годин з моменту опечатування речей 

та/або документів передає їх в 

опечатаному вигляді слідчому судді 

разом з клопотанням про надання 

дозволу на огляд та/або вилучення 

опечатаних речей та документів. 

9. Слідчий суддя протягом трьох днів 

розглядає клопотання за участю слідчого, 

який подав клопотання, адвоката та/або 

представника ради адвокатів регіону, 

який заявив, що опечатані речі та/або 

документи містять адвокатську 

таємницю. Неприбуття за судовим 

викликом вказаних осіб без поважних 

причин або неповідомлення ними про 

причини неприбуття не є перешкодою 

для розгляду клопотання. 

10. За результатами розгляду клопотання 

слідчий суддя постановляє ухвалу про 

надання дозволу або про відмову у 

наданні дозволу на огляд та/або 

вилучення опечатаних речей та 

документів. У разі відмови у наданні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дозволу на огляд та вилучення 

опечатаних речей та документів, вказані 

речі та документи повертаються 

адвокату. 

11. У разі постановлення ухвали про 

надання дозволу на вилучення 

опечатаних речей та/або документів, опис 

вилучених речей та/або документів,  а 

також копії документів надаються 

адвокату на його вимогу згідно з 

правилами, передбаченими цим 

Кодексом. 

 

Національна поліція України 

Стаття 2361. Обшук особи 

1. З метою вилучення предметів і 

документів, що можуть мати доказове 

значення і які знаходяться при певній особі, 

слідчий чи інша уповноважена службова 

особа може здійснити обшук особи з 

дотриманням правил, передбачених 

частиною сьомою статті 223 і статтею 236 

цього Кодексу. 

2. Обшук особи може бути проведений без 

ухвали слідчого судді виключно в таких 

випадках: 

1) під час фізичного захоплення особи 

уповноваженими на те службовими 

особами, якщо є достатні підстави вважати, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

КПК не містить норму яка чітко 

визначає особливості здійснення 

особистого обшуку особи.  

Окремі положення КПК містять  норми 

щодо можливості здійснення 

особистого обшуку особи під час 

проведення окремих слідчих дій. 

У зв’язку з цим пропонується чітко 

визначити здійснення такої 

процесуальної дії в окремій статті. 



що така особа має при собі зброю, предмети, 

які вилученні законом з обігу, або інші 

предмети, що становлять загрозу для 

оточуючих, чи намагається звільнитися від 

речей, які викривають її чи інших осіб у 

вчиненні злочину; 

2) під час затримання особи з метою 

приводу на підставі ухвали слідчого судді 

або суду; 

3) під час затримання особи уповноваженою 

службовою особою без ухвали слідчого 

судді або суду в порядку, передбаченому 

статтею 208 цього Кодексу; 

4) під час виконання ухвали слідчого судді 

або суду про здійснення приводу; 

5) під час виконання ухвали слідчого судді 

або суду про застосування щодо 

підозрюваного (обвинуваченого) 

запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою; 

6) під час виконання ухвали слідчого судді 

про застосування тимчасового або 

екстрадиційного арешту; 

7) за наявності достатніх підстав уважати, 

що особа, яка перебуває в житлі чи іншому 

володінні, де проводиться обшук, приховує 



при собі предмети або документи, які мають 

значення для кримінального провадження. 

3. Обшук особи повинен бути здійснений 

особами тієї ж статі. 

4. Обшук співробітника кадрового складу 

розвідувального органу України під час 

виконання ним службових обов’язків 

здійснюється тільки в присутності 

офіційних представників цього органу. 

5. За результатами проведення обшуку 

особи складається протокол. 

 

 

 

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 з 

правилами цього Кодексу, 

передбаченими для обшуку житла чи 

іншого володіння особи. 

Сисоєнко Григорій Іванович 

… 

2. …. 

Огляд місця події  у невідкладних 

випадках може бути проведений до 

внесення відомостей  до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що здійснюється 

негайно після завершення огляду.  Місце 

події – ділянка місцевості чи приміщення, 

де відбулась подія, що має ознаки злочину, 

або де виявлено її сліди, залишені в 

результаті дій злочинця або жертви у 

процесі вчинення злочину, готування до 

нього або приховання його наслідків. 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

У переліку слідчих (розшукових) дій 

(Глава 20 КПК)  відсутня  вказівка на 

можливість проведення такої слідчої 

(розшукової) дії, як огляд місця події, 

про що вказано в ч. 3 ст. 214 КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 

Проблемне 

питання   



 

3. Для участі в огляді може бути 

запрошений потерпілий, 

підозрюваний, захисник, законний 

представник та інші учасники 

кримінального провадження. З 

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. 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

2. Огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється згідно з 

правилами цього Кодексу, передбаченими 

для обшуку житла чи іншого володіння 

особи. 

У невідкладних випадках огляд 

житла чи іншого володіння особи 

допускається за письмовою згодою особи, 

яка ними володіє, згідно з вимогами 

статті 233 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Значно ускладнює збір доказів на 

початковому етапі досудового 

розслідування неможливість 

проведення огляду місця події в житлі 

та іншому володінні особи без ухвали 

слідчого судді (ч. 2 ст. 237 КПК 

України). Адже ст. 233 КПК України 

передбачає тільки можливість 

проникнення до житла чи іншого 

володіння особи за добровільної її 

згодою, проте не дає змоги проводити 

слідчі (розшукові) дії в цьому житлі. 

Додатковим аргументом щодо цієї 

тези є положення ч. 5 ст. 240 КПК 

України, яка передбачає можливість 

провести за добровільною згодою особи 

слідчий експеримент у житлі чи 

іншому володінні. Але подібної норми 

щодо огляду місця події немає. 

Згідно з вимогами частини 2 

статті 237 КПК України огляд житла 

чи іншого володіння особи здійснюється 

за правилами, передбаченими КПК 

України для проведення обшуку житла 

чи іншого володіння особи. 

Разом з тим у випадку, коли 

особа заявила про вчинене стосовно неї 

кримінальне правопорушення і не 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

2. Огляд, 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, 

погодженого з прокурором, яке 

розглядається в порядку, передбаченому 

цим Кодексом, для розгляду клопотань про 

проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи. 

Для проведення у невідкладних випадках 

огляду місця події в житлі чи іншому 

володінні особи, який здійснюється за її 

заявою або повідомленням про вчинене 

щодо неї кримінальне правопорушення, а 

так само в разі відсутності цієї особи або 

неможливості отримати від неї згоду на 

проведення невідкладного огляду місця 

заперечує щодо проведення огляду в її 

житлі чи іншому володінні, яке є місцем 

події, слідчому необхідно одержати 

дозвіл слідчого судді щодо такого 

огляду. Це призводить до затягування 

часу, а відповідно – і втрати 

можливості ефективної фіксації слідів 

злочину, з’ясування усіх обставин 

вчинення кримінального 

правопорушення. 

Національна поліція України 

На сьогодні КПК містить положення, 

які не дозволяють повною мірою 

здійснювати роботу з ефективного 

збирання доказів та виконувати 

завдання кримінального провадження, 

передбачені статтею 2 КПК, щодо 

забезпечення швидкого розслідування з 

тим, щоб кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності.  

Насамперед, це стосується огляду 

житла чи іншого володіння особи, 

оскільки відповідно до положень КПК 

здійснюється згідно з правилами, 

передбаченими для обшуку житла чи 

іншого володіння особи, тобто лише на 

підставі ухвали слідчого судді (частина 

друга статті 234 КПК). При цьому 

добровільна згоди особи, яка є 

власником майна,  не звільняє слідчого 



події, ухвали слідчого судді не 

потребується. 

У невідкладних випадках слідчий в 

протоколі огляду обов’язково зазначає 

причини, що обумовили проведення огляду 

без ухвали слідчого судді, та  протягом 

доби з моменту проведення цієї дії 

повідомляє про здійснений огляд житла 

чи іншого володіння особи та його 

результати прокурора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від зобов’язання звернення до слідчого 

судді з клопотанням про отримання 

ухвали.  

Стаття 233 КПК визначає загальні 

правила проникнення до житла чи 

іншого володіння особи, слідчий може 

це зробити лише за добровільною 

згодою особи, яка ними володіє, або в 

невідкладних випадках, пов’язаних з 

врятуванням життя людей та майна 

чи з безпосереднім переслідуванням 

осіб, які підозрюються в учиненні 

злочину. При цьому в останніх випадках 

слідчий за погодженням з прокурором 

зобов’язаний після здійснення таких дій 

звернутися з клопотанням про 

проведення обшуку до слідчого судді. 

В окремих випадках така 

ситуація не дає можливості слідчим 

належним чином здійснювати слідчі 

(розшукові) дії. Мають місце 

непоодинокі випадки, за яких 

повідомлення про вчинення злочину 

надходить не від потерпілих, а від 

сторонніх осіб. Особливо 

розповсюдженими є випадки 

повідомлень сусідів про крадіжки з 

дачних будинків. У такому випадку 

слідчий, який у складі слідчо-

оперативної групи прибуває на місце 

події, не має правових підстав для 



 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

2. Огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюється згідно з правилами цього 

Кодексу, передбаченими для обшуку житла 

чи іншого володіння особи. У невідкладних 

випадках, пов’язаних з врятуванням 

життя людей та майна, переслідування 

осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 

а також за письмовою згодою володільця, 

огляд житла чи іншого володіння особи 

може бути проведено слідчим та/або 

прокурором, без постанови слідчого судді, з 

послідуючим, протягом доби, зверненням з 

клопотанням до слідчого судді, в якому 

зазначаються причини, що обумовили 

проведення огляду без такої ухвали. 

 

 

 

 

проведення огляду в приміщенні і 

змушений тривалий час чекати приїзду 

власників житла. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

У положенні ст. 30  Конституції  

України передбачено, що  у 

невідкладних випадках, пов'язаних із 

врятуванням життя людей та майна 

чи з безпосереднім переслідуванням 

осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину, можливо інший порядок 

проникнення до житла чи до іншого 

володіння особи, проведення в них 

огляду і обшуку, встановлений 

законом, ніж за вмотивованим 

рішенням суду  

Слід зазначити, що побудова ч. 2 

ст. 237 КПК України фактично 

позбавляє слідчого, прокурора в 

невідкладних випадках провести огляд 

житла чи іншого володіння особи, яке 

може бути і місцем події, без ухвали 

слідчого судді, що перешкоджає 

розкриттю злочину по «гарячим 

слідам», зафіксувати фактичні 

обставини, що можуть бути змінені, 

як зацікавленими особами, так і 

об’єктивно внаслідок природних 

чинників або інших обставин, які 

об’єктивно змінюють обстановку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(пожежа, повінь, прорив водогону 

тощо). 

Так, ч. 2 ст. 237 КПК України 

зазначає, що огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється згідно з 

правилами цього Кодексу, 

передбаченими для обшуку житла чи 

іншого володіння особи. 

Обшук житла чи іншого володіння 

особи регламентується ст.ст. 234-

236 КПК України.  

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК 

України, обшук проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей про 

обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте в результаті 

його вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Тобто вказана вичерпна мета для 

проведення обшуку. Невідкладні 

випадки, пов’язані з врятуванням 

життя людей та майна, 

переслідування осіб, які підозрюються у 

вчиненні злочину, що зазначені в ч. 3 ст. 

233 КПК України, не вказані. Таким 

чином, провести спочатку обшук, а 

потім звернутися з клопотанням до 

слідчого судді, з юридичної точку зору 

неможливо, оскільки ст. 233 та ст.ст. 

234-236 КПК України є різні за змістом 

мети проведення слідчих дій. 



 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

3. Для участі в огляді може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний 

обвинувачений, захисник, законний 

представник та інші учасники 

кримінального провадження. З метою 

одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, 

прокурор для участі в огляді може 

запросити спеціалістів. 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

2. Огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюється згідно з правилами 

цього Кодексу, передбаченими для обшуку 

житла чи іншого володіння особи, або за 

добровільною згодою особи, яка ними 

володіє, за винятком випадків, 

передбачених абзацом 2 частини другої 

цієї статті.  

Слідчий, прокурор має право до 

постановлення ухвали слідчого судді 

увійти до житла чи іншого володіння 

особи та провести огляд місця події у 

невідкладних випадках, пов’язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи 

з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину, а 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

Буквальне тлумачення частини другої 

статті 237 КПК України 

унеможливлює проведення огляду місця 

події у житлі чи іншому володінні особи 

без ухвали слідчого судді, зокрема за 

добровільної згоди особи, яка ними 

володіє, чи за відсутності такою особи, 

або у невідкладних випадках, та 

ставить під сумнів отримані таким 

чином докази. Крім того, зазначена 

норма суперечить частині першій 

статті 233 КПК України, відповідно до 

якої проникнути до житла чи іншого 

володіння особи, крім як на підставі 

ухвали слідчого судді, можна також і 



також у разі відсутності особи, яка ними 

володіє, або неможливості отримати від 

неї згоди на проведення невідкладного 

огляду місця події. У такому випадку 

прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором зобов’язаний не пізніше 24 

годин після проведення таких дій 

звернутися з клопотанням про 

проведення огляду до слідчого судді. 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання 

згідно з вимогами статті 234 цього 

Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи 

дійсно були наявні підстави для огляду 

житла чи іншого володіння особи у 

невідкладному порядку. Якщо прокурор 

відмовиться погодити клопотання 

слідчого про огляд або слідчий суддя 

відмовить у задоволенні клопотання про 

огляд, то встановлені внаслідок такого 

огляду докази є недопустимими, а 

отримана інформація підлягає знищенню 

в порядку, передбаченому статтею 255 

цього Кодексу. 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

1. З метою виявлення та фіксації 

відомостей щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення слідчий, 

прокурор проводять огляд місцевості, 

приміщення, речей та документів. 

2. Суб'єкти, у власності або 

за добровільною згодою особи, яка ними 

володіє. Тож запропонована редакція 

частини другої статті 237 КПК 

України дозволить виправити дану 

неузгодженість закону. Також у 

статті 237 КПК України слід чітко 

вказати на юридичні підстави 

проведення невідкладного огляду місця 

події у житлі чи іншому володінні 

особи, адже прийняття цього рішення 

може бути пов’язане із істотним 

обмеженням права людини на 

недоторканність житла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

КПК України містить прогалину і 

не визначає випадки проведення обшуку 

об’єктів нерухомості, які не віднесені 

до категорії житла чи іншого 



користуванні яких знаходиться 

місцевість, приміщення або інший об'єкт, 

що не є житлом або іншим володінням 

особи, де можуть заходитися сліди або 

інші відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення, зв'язані 

допустити слідчого, прокурора та 

запрошених ними осіб для проведення там 

огляду.  У випадку недопуску або 

відсутності уповноваженого суб'єкта  - 

доступ до такого об'єкту та його огляд 

проводиться за постановою слідчого або 

прокурора, що оголошується учасникам 

огляду, із використанням повноважень, 

передбачених частиною шостою статті 

236 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

володіння особи та не визначає навіть 

можливості доступу слідчого, 

прокурора для огляду до місця події, яке 

не є житлом або іншим володінням 

особи, проте яке охороняється або 

доступ до якого обмежується. 

(наприклад територія 

промислових підприємств, інженерні 

споруди, склади, ангари, землі 

охоронних зон тощо). Тому 

пропонується компромісний варіант, 

який передбачає обов'язок суб'єктів, у 

власності або користуванні яких 

знаходиться місцевість, приміщення 

або інший об'єкт, що не є житлом або 

іншим володінням особи, але який є 

місцем скоєння злочину, допустити 

слідчого та запрошених ним учасників 

для проведення там огляду.  

Одночасно передбачається, що у 

випадку недопуску або відсутності 

уповноваженого суб'єкта, слідчий, 

прокурор матиме право в примусовому 

порядку пройти до місця події, яке не є 

житлом чи іншим володінням особи, 

для здійснення огляду.  

 

 

Стаття 238. Огляд трупа 

 

1. Огляд трупа слідчим, 

прокурором проводиться за 

обов’язкової участі судово-медичного 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

3. Після огляду труп з ознаками 

насильницької смерті або за наявності 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

З метою усунення суперечностей 

 



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. 

 

підозри про таку смерть підлягає 

обов’язковому направленню для проведення 

судово-медичної експертизи для 

встановлення причини смерті. 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Ч.3   За результатами проведення огляду 

трупа слідчий, прокурор складає протокол. 

Судово-медичний експерт або лікар, який  

був залучений до проведення огляду, за 

результатами огляду складає акт (письмове 

пояснення спеціаліста – п. 2 ч. 2 ст. 105 

КПК),  який додається до протоколу огляду 

трупа і є його обов’язковою складовою 

частиною.  

 

між ч. 3 ст. 238 КПК України та 

«Порядку взаємодії між та підрозділами 

Національної поліції, закладами 

охорони здоров’я та прокуратури 

України при встановленні факту смерті 

людини» (Наказ МВС/МОЗ/ГП України 

від 29.09.2017 №807/1193/279). 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Ст. 238 КПК не передбачає  

безпосередню процесуальну форму 

відображення результатів участі 

судово-медичного експерта або лікаря в 

огляді трупа. За існуючим положення 

це повинен зробити слідчий, прокурор.  

Більшість слідчих, прокурорів не має 

належних знань в галузі медицини для 

відображення у протоколі спеціфіки 

участі  судово-медичного експерта або 

лікаря в огляді трупа. 

 

 

Стаття 239. Огляд трупа, 

пов’язаний з ексгумацією 

 

1. Ексгумація трупа здійснюється 

за постановою прокурора. Виконання 

постанови покладається на 

службових осіб органів місцевого 

самоврядування. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

ч. 3 – Під час ексгумації судово-медичним 

експертом можуть бути вилучені зразки 

тканини і органів трупа, необхідні для 

проведення експертних досліджень. 

Вилучення зразків тканини і органів трупа  

відображається судово-медичним 

експертом у акті ( письмовому поясненні 

спеціаліста - п.2 ч.2 ст. 105 КПК), який 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Ст.239 не передбачає  безпосередню 

процесуальну форму відображення 

участі  судово-медичного експерта в 

огляді трупа, пов’язаному з 

ексгумацією, особливо тих дій, які 

пов’язані  з вилученням  зразків 

тканини і органів або частини трупа, 

необхідних для проведення експертних 

 



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 

додається до протоколу огляду трупа, 

пов’язаного з ексгумацією і є його 

обов’язковою складовою частиною.  

 

 

досліджень. Сама процедура 

проведення огляду трупа з його 

ексгумацією відображається в 

протоколі, а стосовно відображення  

процедури вилучення зразків тканини і 

органів або частини  трупа, дій які 

вчиняє  судово-медичний експерт,  в ст. 

239 нічого не вказано, що і викликає 

необхідність усунення цієї прогалини. 

 

 
 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2231


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. 

 

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. 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

2. За необхідності слідчий експеримент 

може проводитися за участю спеціаліста або 

експерта. 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. 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

3. До участі в слідчому експерименті 

можуть бути залучені підозрюваний 

обвинувачений, потерпілий, свідок, 

захисник, представник. 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

Досить часто прокурори дають вказівки 

слідчим провести слідчий експеримент 

за участю експерта, проте прогалина в 

процесуальному законодавстві щодо 

його участі може створювати перепони 

при проведені слідчої дії 

Досить часто прокурори дають вказівки 

слідчим провести слідчий експеримент 

за участю експерта, проте прогалина в 

процесуальному законодавстві щодо 

його участі може створювати перепони 

при проведені слідчої дії 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 



 

3. До участі в слідчому 

експерименті можуть бути залучені 

підозрюваний, потерпілий, свідок, 

захисник, представник. 

 

4. Проведення слідчого 

експерименту допускається за 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, погодженого 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. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Ч.5  Проведення слідчого експерименту 

передбачає проведення не менше 3- 

експериментальних дій чи випробувань, з 

врахуванням умов виконання, знаряддя, 

тощо, з врахуванням  результатів кожного з 

етапів для формулювання висновку  з 

оцінкою результатів експерименту  за 

середніми показниками.   

 

 

 

 

Обґрунтування відсутні 



 

Стаття 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 освідується. 

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 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

1. При необхідності  виявити та 

зафіксувати наявність або відсутність 

особливих прикмет, слідів злочину та 

інших ознак і властивостей, що мають 

значення для кримінального провадження, 

якщо для цього не потрібно проводити 

судово-медичну експертизу, слідчий, 

прокурор  здійснює освідування. 

Освідування здійснюється на 

підставі постанови прокурора та, за 

необхідності, за участю судово-медичного 

експерта або лікаря. 

Якщо необхідно провести судово-

медичне освідування будь-якої особи, а 

також провести відбирання біологічних 

зразків, то таке освідування  за 

постановою  прокурора проводить судово-

медичний експерт або лікар. 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 

здійснити відбирання біологічних зразків 

примусово. Таке освідування може бути 

застосовано за умов, що є достатні дані, 

які дають підстави вважати, що на тілі 

особи є сліди злочину або інші ознаки; 

якщо їх вивчення та закріплення має 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Освідування є різновидом слідчого 

огляду, специфіка якого визначається 

особливістю його об’єкта (об’єктом є 

тіло живої людини). Освідування  

пов’язане із вторгненням в права та 

свободи людини, що потребує 

відповідної деталізації проведення 

даної слідчої дії. Освідування, а 

особливо відібрання окремих 

біологічних зразків,  є єдиною слідчою 

дією, яка може бути проведена 

спеціалістом самостійно на підставі 

постанови  прокурора. В діючому КПК  

виключена можливість проведення 

судово-медичного освідування, а 

також, у разі потреби,  відібрання 

біологічних зразків.  

Ст. 198 КПК УСРР 1922 року 

передбачала, що протокол  медичного 

освідування складав лікар і підписував 

слідчий.  Відповідно  до ст. 191 КПК 

УССР 1927 року протокол медичного 

освідування  складав судовий медик. 

Протокол підписував судовий медик і 

слідчий. 

Ст.193 КПК 1960 року чітко поділяла 

освідування на два види: слідче і судово-

медичне. За результатами освідування  

слідчий складав протокол, при судово-

медичному освідуванні  складався акт, а 

Пропозиції не 

розглядались 



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 проводилося 

примусово, надається копія 

протоколу освідування. 

 

незамінне доказове значення; якщо особа 

відмовилась від  добровільного надання 

біологічних зразків; дії примусового 

освідування не повинні зашкодити 

здоров’ю особи, яка  піддається 

освідуванню, а також  принижувати  її 

честь і гідність.    

2. Освідування, яке супроводжується 

оголенням освідуваної особи, здійснюється 

особами тієї ж статі, за винятком його 

проведення судово-медичним експертом або 

лікарем.   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 ( або відповідне 

рішення слідчого судді, суду). Після цього 

особі пропонується добровільно  пройти 

освідування або надати біологічні зразки, а 

в разі відмови освідування і відібрання 

біологічних зразків проводиться примусово. 

4. За необхідності здійснюється 

фіксування  наявності  чи  відсутності на 

тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів 

злочину та інших ознак і властивостей, 

що мають значення для кримінального 

провадження, шляхом фотографування, 

відеозапису чи інших технічних засобів.  

Зображення, демонстрація яких може 

розглядатись як образлива для освідуваної 

особи, зберігаються в опечатаному 

коли освідування проводив лікар, він 

складав довідку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вигляді  і можуть надаватися лише суду 

під час судового розгляду. 

5. При проведенні освідування 

слідчим, прокурором складається 

протокол згідно з вимогами цього  Кодексу.  

За результатами судово-медичного 

освідування судово-медичний експерт 

складає протокол, а лікар – письмове 

пояснення спеціаліста.  Особі, освідування 

якої проводилося примусово, надається 

копія протоколу освідування.  

 

ч. 6 – Результати  освідування проведеного 

судово-медичним експертом або лікарем 

відображаються  ними у акті ( письмовому  

поясненні  спеціаліста – п. 2 ч. 2 ст. 105 

КПК), який є  обов’язковою складовою 

частиною протоколу освідування, який 

складено слідчим, прокурором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 241 передбачає проведення 

освідування, у разі необхідності, за 

участі судово-медичного експерта або 

лікаря. У разі оголення освідуваної 

особи іншої статі слідчий, прокурор не 

вправі бути  присутніми при 

освідуванні.  Результати такого 

освідування слідчий, прокурор  має 

відобразити в протоколі тільки зі слів 

судово-медичного експерта або лікаря.  

Доречно надати право судово-

медичному експерту або лікарю 

самостійно відобразити  результати 

освідування у акті, який додається до 

протоколу освідування і є його 

обов’язковою складовою частиною.   

Також в даній статті  необхідно було б 

вказати про обов’язкове дотримання  



 

Національна академія прокуратури 

України 

 

2. Освідування здійснюється на 

підставі постанови прокурора та, за 

необхідності, за участю судово-медичного 

експерта або лікаря. У невідкладних 

випадках освідування може 

здійснюватися також за постановою 

слідчого. Освідування, яке 

супроводжується оголенням освідуваної 

особи, здійснюється особами тієї ж статі, за 

винятком його проведення лікарем і за 

згодою особи, яка освідується. 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 або слідчого. Після 

цього особі пропонується добровільно 

пройти освідування, а в разі її відмови 

освідування проводиться примусово. 

 

Національна поліція України 

1. Слідчий, прокурор здійснює 

освідування підозрюваного, свідка чи 

потерпілого для виявлення на їхньому тілі 

слідів кримінального правопорушення або 

особливих прикмет, якщо для цього не 

належних санітарних норм, 

передбачених МОЗ України, при 

проведенні освідування особи. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Частиною 1 ст. 241 передбачено, 

що „слідчий, прокурор здійснює 

освідування підозрюваного, свідка чи 

потерпілого для виявлення на їхньому 

тілі слідів кримінального 

правопорушення...” 

Частиною 2 ст. 241 КПК України 

передбачено, що освідування 

здійснюється на підставі постанови 

прокурора та, за необхідності, за участю 

судово-медичного експерта або лікаря. 

Прокурори не завжди можуть 

негайно прибути на місце затримання 

особи, коли потребується провести 

невідкладне її освідування. Зволікання 

у такій ситуації і намагання дочекатися 

прокурора чи його постанови може 

призвести до втрати доказів.  

 

 

 

 

Національна поліція України 

Слід зазначити, що частина третя 

містить логічну недосконалість норми, 



потрібно проводити судово-медичну 

експертизу. Освідування може 

супроводжуватися оглядом одягу 

освідуваної особи. 

2. Освідування здійснюється на 

підставі постанови слідчого, 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 

освідується. 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 слідчого. Після цього особі 

пропонується добровільно пройти 

освідування, а в разі її відмови освідування 

проводиться примусово на підставі 

постанови прокурора. 

… 

 

Генеральна прокуратура України 

 

2. Освідування здійснюється на 

підставі постанови слідчого або прокурора 

та, за необхідності, за участю судово-

медичного експерта або лікаря. 

Освідування, яке супроводжується 

оголенням освідуваної особи, здійснюється 

оскільки  слідчий вимушений в будь-

якому випадку отримувати дозвіл 

прокурора на проведення освідування, а 

потім пропонувати особі добровільно 

пройти освідування. 

У зв’язку з цим пропонується 

передбачити надання можливості особі 

добровільно пройти освідування про що 

слідчий складає постанову. У разі 

відмови особи таке освідування 

здійснюється примусово на підставі 

постанови прокурора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказана норма сприятиме 

виконанню вимог ст. 2 КПК України, а 



особами тієї ж статі, за винятком його 

проведення лікарем, а також за згодою 

особи, яка освідується. Слідчий, прокурор 

не вправі бути присутнім при освідуванні 

особи іншої статі, коли це пов’язано з 

необхідністю оголювати особу, що підлягає 

освідуванню. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1.Слідчий, прокурор здійснює освідування 

підозрюваного обвинуваченого, свідка чи 

потерпілого для виявлення на їхньому тілі 

слідів кримінального правопорушення або 

особливих прикмет, якщо для цього не 

потрібно проводити судово-медичну 

експертизу. 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

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. Свідок може бути 

освідуваний примусово лише в одному 

випадку, коли це необхідно для оцінки 

достовірності його показань. 

 

 

саме щодо швидкого, повного та 

неупередженого розслідування 

кримінального провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

Частину третю статті 241 КПК 

України доповнити наступним 

реченням: «Свідок може бути 

освідуваний примусово лише в одному 

випадку, коли це необхідно для оцінки 

достовірності його показань». Особа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стає свідком тому, що особисто 

сприймала обставини злочину або 

відомості про кримінальне 

правопорушення. Це означає, що сліди 

події, яка відбувалася у минулому, 

залишилися у свідомості людини. З 

метою повідомити такі відомості її і 

залучають до кримінального 

судочинства та наділяють обов’язком 

повідомити цю інформацію. 

Освідування спрямоване на отримання 

інформації, яка міститься не у 

свідомості особи, а на її тілі. Якщо 

передбачити, що обов’язок надавати 

інформацію охоплює і випадки надати 

своє тіло для отримання інформації, яка 

міститься на ньому, то викликає 

сумніви сам процес отримання такої 

інформації свідком. В такому випадку 

сприйняття обставин кримінального 

правопорушення шляхом 

спостереження не є належним способом 

отримання матеріальних слідів. Вони 

можуть бути отримані внаслідок 

активної участі особи у події, як жертви 

або виконавця. Вважаємо, що надання 

себе для освідування не охоплюється 

обов’язком свідчити. Тому освідування 

не може бути проведено примусово 

відносно свідка. 

  



Стаття 2411 відсутня  Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Стаття 2411 

Освідування, експертизи потерпілого, 

мають бути зведені до мінімуму та 

проводитися лише  у випадках, якщо 

відомості про злочин та особу, яка його 

вчинила, неможливо отримати в інший 

спосіб. 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Обґрунтування відсутні 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

Стаття 242. Підстави 

проведення експертизи 

 

1. Експертиза проводиться 

експертною установою, експертом 

або експертами, за дорученням 

слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження або, якщо для 

з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні 

знання. Не допускається проведення 

експертизи для з’ясування питань 

права. 

 

2. Слідчий або прокурор 

зобов’язані звернутися з клопотанням 

до слідчого судді для проведення 

експертизи щодо: 

 

1) встановлення причин смерті; 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Залишити ст. 242 в тій редакції, що була 

чинною до 15.03.2018 року. 

 

Доповнити статтю 242 частиною 

четвертою такого змісту: 

 

4. Експертною установою у кримінальному 

провадженні є юридична особа, створена 

одним або більше експертами і 

зареєстрована у встановленому законом 

порядку для забезпечення організації 

проведення та виконання судових експертиз 

і експертних досліджень на основі 

спеціальних знань у галузі науки, техніки, 

мистецтва, ремесла. Експертна установа 

зобов’язана забезпечити дотримання 

професійних прав експертів та гарантій 

незалежності експертної діяльності. 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Зміна редакції статті 242 КПК 

України сприятиме швидкому і 

ефективному проведенню експертиз у 

кримінальних провадженнях в 

обов’язкових випадках, як наслідок – 

додержанню розумних строків 

досудового розслідування.  

В Україні на теперішній час існують як 

державні спеціалізовані установи, які 

згідно статті 7 Закону України «Про 

судову експертизу» називаються 

суб’єктами судово-експертної 

діяльності, так і приватні об’єднання 

експертів, які також забезпечують 

організацію проведення та виконання 

судових експертиз, однак в 

законодавстві відсутнє нормативне 

визначення правових підстав їх 

створення. Поряд з цим, в 2012 році в 

Пропозиції не 

розглядались  



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 

провадженнях щодо злочинів, 

передбачених статтею 

155 Кримінального кодексу України. 

 

6) визначення розміру 

матеріальних збитків, шкоди 

немайнового характеру, шкоди 

довкіллю, заподіяної кримінальним 

правопорушенням. 

 

3. Примусове залучення особи 

для проведення медичної або 

психіатричної експертизи 

здійснюється за ухвалою слідчого 

судді, суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Національна академія прокуратури 

України 

 

1. Експертиза проводиться експертною 

установою, експертом або експертами, за 

дорученням слідчого судді чи суду, наданим 

за клопотанням сторони кримінального 

провадження, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. У випадках, 

абзац четвертий статті 4 Закону 

Укаїни «Про судову експертизу» були 

внесені зміни у зв’язку з прийняття 

нового КПК України щодо 

встановлення одним із гарантій 

незалежності судового експерта в 

Україні існування установ судових 

експертиз, незалежних від органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового 

розслідування та суду. Таким чином 

визначення поняття експертної 

установи в КПК України створює 

реальні гарантії незалежності 

експертної діяльності в Україні та 

захист прав і свобод людини і 

громадянина як учасника кримінального 

провадження у разі використання 

спеціальних знань, що відповідає 
Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і (стаття 6).  

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Залишити ст.ст. 242-244 в чинній 

редакції (мається на увазі в тій редакції, 

що була чинною до 15.03.2018 року). 

Зайвою є норма про повноваження 

слідчого судді визначати доцільність 

проведення експертиз та самостійно 

визначати експертну установу, яка буде 

проводити відповідну експертизу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


 передбачених частиною другою цієї 

статті, експертиза проводиться 

експертною установою, експертом або 

експертами за дорученням слідчого чи 

прокурора. Не допускається проведення 

експертизи для з’ясування питань права.     

     2. Слідчий або прокурор зобов’язані 

звернутися з дорученням до експертної 

установи, експерта чи експертів для 

проведення експертизи щодо:  

…… 

 

 

 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

1. Експертиза проводиться експертом 

за зверненням сторони кримінального 

провадження, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування 

питань права. 

 

 

 

 

 

 

Призначення експертиз виключно через 

суди буде сприяти затягуванню 

досудового розслідування, враховуючи, 

що клопотання про проведення 

експертизи розглядається слідчим 

суддею не пізніше 5 днів з дня його 

находження до суду. 

Зміна редакції статей 242, 243 КПК 

України сприятиме швидкому і 

ефективному проведенню експертиз у 

кримінальних провадженнях в 

обов’язкових випадках, як наслідок – 

додержанню розумних строків 

досудового розслідування.   

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

Враховуючи велике навантаження  

кількістю клопотань  від 

правоохоронних органів до слідчих 

суддів під проведення досудового 

слідства пропонується виключити дану 

статтю із КПК. Натомість з метою 

недопущення порушення змагальності 

сторін у кримінальному провадження, 

що забезпечено ст. 22 КПК України та 

Конституцією України,  закріпити це 

шляхом внесення змін до ст. ст. 242, 243 

КПК України обов’язок сторони 

обвинувачення залучати експерта у 

випадку надходження клопотання від 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

2. Слідчий або прокурор зобов’язаний 

звернутися до експерта для проведення 

експертизи щодо: 

… 

6) визначення розміру матеріальних 

збитків, заподіяних кримінальним 

правопорушенням,  у разі відсутності 

документів, які його підтверджують; 

7) визначення розміру шкоди 

немайнового характеру, шкоди довкіллю, 

заподіяної кримінальним 

правопорушенням. 

… 

 

 

 

 

сторони захисту. Тим самим 

унеможливити відмову слідчого, 

прокурора в задоволенні клопотання 

сторони захисту про залучення 

експерта. І як наслідок зменшується 

кількість судових засідань та 

забезпечується виконання вимог КПК 

України (змагальність, право на захист). 

 

Національна поліція України 

Унесення змін до статті 242 КПК 

щодо унормування зобов’язання 

слідчого щодо призначення 

товарознавчої експертизи. 

13 травня 2014 року Верховною Радою 

України прийнято Закон України   

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері 

державної антикорупційної політики у 

зв’язку з виконанням Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України». Поряд з 

іншими змінами, внесеними до КПК, 

цим Законом доповнено частину другу 

статті 242 (Підстави проведення 

експертизи) новим пунктом 6, яким 

передбачено обов’язкове звернення 

слідчого, прокурора до експерта для 

проведення експертизи щодо 

визначення розміру матеріальних 

збитків, шкоди немайнового характеру, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шкоди довкіллю, заподіяної 

кримінальним правопорушенням.    

На практиці це призвело до 

збільшення строків розслідування за 

рахунок тривалого проведення 

експертних досліджень за всіма 

майновими злочинами, де завдано 

матеріальну шкоду, а також інші види, 

де подано цивільний позов унаслідок 

завданої шкоди немайнового характеру. 

За розрахунками для того, щоб 

виконати в розумні строки всі 

експертизи лише для визначення 

ринкової вартості викраденого майна 

(крадіжки, шахрайства, грабежі, розбої) 

необхідно щонайменше три тисячі 

додаткових посад експертів-

товарознавців (із розрахунку, що в 

одному кримінальному провадженні 

цієї категорії буде проведено лише одна 

така експертиза). А це дуже значні 

кошти для бюджету. 

У зв’язку з цим пропонується 

передбачити, що визначення розміру 

матеріальних збитків, заподіяних 

кримінальним правопорушенням, 

здійснюється  у разі відсутності 

документів, які його підтверджують. У 

звязку з цим пропонується передбачити, 

що визначення розміру матеріальних 

збитків, заподіяних кримінальним 

правопорушенням, здійснюється  у разі 



 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Пункт шостий частини другої виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Експертиза проводиться експертною 

установою, експертом або експертами, за 

дорученням слідчого судді чи суду, 

відсутності документів, які його 

підтверджують. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Статтею 242 КПК зобов’язано 

слідчого або прокурора призначати 

експертизу у всіх випадках при 

визначенні розміру заподіяних злочином 

матеріальних збитків. Крім того, що 

реалізація вказаної норми у своїй 

більшості безпідставно перевантажує 

слідчих, прокурорів та експертів, вона 

зобов’язує призначати таку експертизу 

навіть у випадку, якщо злочинці 

заволоділи грошовими коштами 

потерпілого. У свою чергу деякі 

адвокати, з метою затягування слідства, 

посилаючись на цю норму, вносять 

клопотання про призначення експертиз 

навіть у тих провадженнях, де сума 

заподіяних збитків достовірно 

встановлена слідством. З огляду на 

викладене у вказаній нормі зобов’язання 

призначати експертизу необхідно 

замінити на таке право 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Діючі з 15.03.2018 норми 

бюрократизують кримінальний процес, 



наданим за клопотанням сторони 

кримінального провадження або, якщо для 

з’ясування обставин, що мають значення 

для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування 

питань права. 

2. Слідчий або прокурор зобов’язані 

звернутися з клопотанням до слідчого 

судді для забезпечити проведення 

експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

….. 

6) визначення розміру матеріальних 

збитків, шкоди немайнового характеру, 

шкоди довкіллю, заподіяної 

кримінальним правопорушенням. 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

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 провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається 

створюють надмірну завантаженість на 

слідчих, прокурорів та суддів. 

Створюють ризики для досудового 

розслідування кримінальних 

проваджень через можливість доступу 

через Єдиний реєстр судових рішень 

до відповідних рішень суду про 

призначення експертизи та 

подальшого їх використання для 

впливу на конкретну експертну 

установу чи навіть експертів. 

Існує чимало випадків, коли для 

визначення розміру матеріальних 

збитків не потребується жодних 

спеціальних знань – наприклад, коли 

злочинець заволодіває безпосередньо 

грошовими коштами. У таких випадках 

призначення експертизи з приводу 

встановлення розміру матеріальних 

збитків є абсурдним, а крім цього 

призводить до невиправданого 

затягування строків досудового 

розслідування. 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

Сторони обвинувачення і захисту 

отримують механізм усунення 

недоліків первинних експертиз ще на 

стадії досудового розслідування. 

 



проведення експертизи для з’ясування 

питань права. 

У випадках, коли первинна 

експертиза була визнана неповною, може 

призначатись додаткова експертиза, яка 

доручається тому ж чи іншому експерту. 

У випадках, коли висновок 

експерта суперечить іншим матеріалам 

провадження чи викликає обґрунтовані 

сумніви у його правильності, може 

призначатись повторна чи комплексна 

експертиза, яка доручається іншому 

експерту чи експертам. 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

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 провадження, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Пропонується привести ст. 242 КПК до 

редакції, що діяла до 16.03.2018, тобто 

до вступу у дію т.з. “правок Лозового”. 

Зміна із 16.03.2018 редакції ч. 1 ст. 242 

КПК України є безпідставною, 

оскільки, поклавши на слідчих суддів 

обов’язок по вирішенню питання за 

дорученням виключно слідчого судді не 

було враховано те, що проведення 

експертизи не потребує судового 

контролю за дотриманням прав та 

свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 

ст. 3 КПК України), а також те, що саме 

експерт є учасником кримінального 



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 провадженнях щодо 

злочинів, передбачених статтею 155 

Кримінального кодексу України. 

6) визначення розміру матеріальних збитків, 

шкоди немайнового характеру, шкоди 

довкіллю, заподіяної кримінальним 

правопорушенням. 

3. Примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється за ухвалою 

слідчого судді, суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провадження (п.25 ч.1 ст.3 КПК 

України), а не експертна установа. 

Пропозиція безпідставно звужує права 

сторін внаслідок порушення принципу 

змагальності та призведе до скарг 

учасників процесу до ЄСПЛ, у першу 

чергу сторони захисту, яка буде 

позбавлена можливості вибору та 

самостійного залучення експерта.  

Чинна редакція призведе до 

безпідставного затягування строків 

розслідування внаслідок необхідності 

звернень з відповідними клопотаннями. 

Статтею 92 КПК України 

встановлено, що обов’язок доказування 

обставин, що мають значення для 

кримінального провадження 

покладається на слідчого, прокурора, 

однак питання дозволу на проведення 

експертизи у слідчого судді обмежує 

право прокурора, слідчого на вибір 

методів доказування таких обставин, 

тим більше що призначення експертизи 

ніяким чином не обмежує права та 

інтереси особи у кримінальному 

провадженні і більше того чинним 

законодавством передбачено вільний 

вибір експерта, який має свідоцтво на 

здійснення експертної діяльності і 

сторони кримінального провадження 

мають право піддати сумніву будь-які 

висновки експертизи і призначити 

повторну експертизу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20180107
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20180107


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При цьому слідчий суддя 

перебирає на себе функцію доведення 

вчинення\невчинення особою злочину, 

оскільки ним фактично буде 

встановлюватись необхідність 

проведення експертизи та перелік 

питань у ній. 

Призначення експертизи та 

отримання висновку експертизи не є 

елементом судового контролю, а є лише 

формою збирання доказів, що згідно ст. 

93 КПК України покладається на 

сторону кримінального провадження. 

Також не визначено що таке 

“доручення слідчого судді». 

Чинна редакція вказує, що 

експертиза проводиться експертною 

установою, у той час як джерелом 

доказу є висновок експерта, а не 

висновок експертної установи. 

Абсурдною є норма про те, що 

слідчий зобов’язаний звернутися з 

клопотанням до слідчого судді для 

проведення експертиз, які є 

обов’язковими. Так у слідчого є 

обов’язок провести обов’язкову 

експертизу, а при цьому слідчий суддя 

по формальним підставам може 

відмовити слідчому у задоволенні 

клопотання. Призначення експертизи за 

рішенням слідчого судді негативно 

впливає на випадки, коли призначення 

експертизи необхідне терміново: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встановлення тілесних ушкоджень, які 

мають здатність швидко зникати, 

судово-медичні експертизи трупів 

(необхідність швидкого проведення 

досліджень, відібрання необхідних 

зразків та видачі трупу рідним для 

поховання). 

 

Стаття 243. Порядок залучення 

експерта 

1. Експерт залучається за 

наявності підстав для проведення 

експертизи за дорученням слідчого 

судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження. 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

... 

2. Сторона захисту та потерпілий мають 

право самостійно залучати експертів на 

договірних умовах для проведення 

експертизи, у тому числі обов’язкової. 

Потерпілий вправі самостійно залучити 

експерта для з’ясування виду і розміру 

шкоди, завданої йому кримінальним 

правопорушенням. 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Залишити ст. 243 в тій редакції, що була 

чинною до 15.03.2018 року. 

 

 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

обґрунтування відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Обґрунтування аналогічне як і до 

ст. 242 КПК 

Обмеження у праві самостійно 

обирати експерта та доручати 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

 



 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

1. Експерт залучається за наявності підстав 

для проведення експертизи за дорученням 

слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження, крім випадків, 

передбачених у частині другій статті 242 

цього Кодексу. 

 

 

Асоціація правників України 

 

1. Сторона обвинувачення залучає 

експерта за наявності підстав для 

проведення експертизи, у тому числі за 

клопотанням сторони захисту чи 

потерпілого. 

2. Сторона захисту, потерпілий, 

представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, або адвокат, 

який надає правничу допомогу, мають 

право самостійно залучати експертів на 

договірних умовах для проведення 

експертизи, у тому числі обов'язкової. 

 

 

проведення судової експертизи є 

порушенням п. 1 ст. 5 (Право на свободу 

та особисту недоторканність),  п. 1 

ст. 6 (Право на справедливий суд) 

Конвенції з захисту прав людини 

 

Національна академія прокуратури 

України 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

Повернути попередню редакцію щодо 

порядку залучення експертів. 

(пропозиції інших учасників дублювати 

не потрібно). 

Розширення кола суб'єктів, які мають 

право звертатися до експерта, в т.ч. й 

адвокат до вручення підозри його 

клієнту. Це забезпечить реалізацію 

права на захист. Додатково скасувати 

зміни до ст. 7 ЗУ “Про судову 

експертизу” щодо  здійснення 

експертної діяльності у кримінальних 

провадженнях виключно державними 

спеціалізованими установами.    



 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

1. Сторона обвинувачення зобов’язана 

залучити 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. Виключити 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Експерт залучається за наявності підстав 

для проведення експертизи за дорученням 

слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

1. Сторона обвинувачення залучає 

експерта за наявності підстав для 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

(дивіться обґрунтування до ст.242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

Пропонується привести ст. 243 КПК 

до редакції, що діяла до 16.03.2018, 



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. 

 

тобто до вступу у дію т.з. “правок 

Лозового”. 

Обґрунтування аналогічне як і до ст. 

242 КПК.  

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 244. Розгляд слідчим 

суддею клопотання про проведення 

експертизи 

 

1. У разі якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, 

необхідні спеціальні знання, сторони 

кримінального провадження мають 

право звернутися з клопотанням про 

проведення експертизи до слідчого 

судді. 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

 

1) короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у 

зв’язку з яким подається клопотання; 

 

2) правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Залишити ст. 244 в тій редакції, що була 

чинною до 15.03.2018 року. 

 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

1.Виключити 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

статтю виключити 

 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«Всеукраїнська незалежна науково-

дослідна експертна спілка» 

 

Обґрунтування аналогічне як і до 

ст. 242 та 243 КПК 

 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

(дивіться обґрунтування до ст.242) 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися 
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зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну 

відповідальність; 

 

3) виклад обставин, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання; 

 

4) вид експертного дослідження, 

що необхідно провести, та перелік 

запитань, які необхідно поставити 

перед експертом. 

До клопотання також додаються 

копії матеріалів, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання. 

 

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. 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

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 клопотання, 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. 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Пропонується привести ст. 244 КПК 

до редакції, що діяла до 16.03.2018, 

тобто до вступу у дію т.з. “правок 

Лозового”. 

Обґрунтування аналогічне як і до ст. 

242 КПК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 задовольняє 

клопотання, якщо особа, яка 

звернулася з відповідним 

клопотанням, доведе, що для 

вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення 

експерта. 

Слідчий суддя самостійно 

визначає експерта, якого необхідно 

залучити, або експертну установу, 

якій необхідно доручити проведення 

експертизи. 

 

7. До ухвали слідчого судді про 

доручення проведення експертизи 

включаються запитання, поставлені 

експертові особою, яка звернулася з 

відповідним клопотанням. Слідчий 

суддя має право не включити до 

ухвали запитання, поставлені особою, 

яка звернулася з відповідним 

клопотанням, якщо відповіді на них 

не стосуються кримінального 

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 
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провадження або не мають значення 

для судового розгляду, 

обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

 

8. При задоволенні клопотання 

про залучення експерта слідчий суддя 

у разі необхідності має право за 

клопотанням особи, яка звернулася з 

клопотанням про залучення експерта, 

вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно до 

положень статті 245цього Кодексу. 

 

9. Висновок експерта, залученого 

слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений. 

 

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. 
7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються запитання, 

поставлені перед експертом особою, яка 

звернулася з відповідним клопотанням. 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, 

обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

8. 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 положень статті 245 цього 

Кодексу. 
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9. Висновок експерта, залученого слідчим 

суддею, надається 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 

Національна академія прокуратури 

України 

 

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. За результатами 

складається протокол. У випадку, якщо 

проведення експертизи доручено судом, 

відібрання зразків для її проведення 

здійснюється судом або за його дорученням 

залученим спеціалістом.   

 

Генеральна прокуратура України 

 

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, про що складається 

протокол. У випадку, якщо проведення 

експертизи доручено судом, відібрання 

зразків для її проведення здійснюється 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Чинна редакція ст. 245 КПК України не 

передбачає складання протоколу про 

відібрання зразків для експертизи, а у 

ч. 1 ст. 104 КПК України йдеться, що 

протокол складається лише у випадках, 

чітко передбачених цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Чинна редакція ч. 1 ст. 245 КПК 

України не передбачає складення 

протоколу про відібрання зразків для 

експертизи, а у ч. 1 ст. 104 КПК 

говориться, що протокол складається 

лише у випадках прямо передбачених 

цим Кодексом. 
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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. 

 

судом або за його дорученням залученим 

спеціалістом. 

ВІДСУТНЯ Генеральна прокуратура України 

 

Стаття 245-1. Розгляд слідчим 

суддею клопотання про призначення 

ревізії чи перевірки 

1. З метою встановлення обставин, 

які мають значення для кримінального 

провадження прокурор або слідчий за 

погодженням з прокурором має право 

звернутися до слідчого судді з 

клопотанням про призначення ревізії, 

перевірки.  

2. У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку 

з яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) Кримінального 

кодексу України; 

3) виклад обставин, якими 

обґрунтовуються доводи клопотання;  

Генеральна прокуратура України 

 

Кримінальне процесуальне 

законодавство багатьох країн 

передбачає можливість слідчого 

призначати проведення таких ревізій і 

перевірок, зокрема, в Республіці 

Білорусь (ст.103 КПК), Грузії (ст.37 

КПК), Республіці Молдова (ст.57 КПК), 

Республіці Арменія (ст.55 КПК), 

Азербайджанській Республіці (ст.85 

КПК). 

Наразі законодавство України 

містить лише окремі положення щодо 

можливості проведення таких ревізій 

і перевірок під час досудового 

розслідування кримінальних 

проваджень. 

Так, приписи п.п. 78.1.11 

Податкового кодексу України 

передбачають можливість 

проведення документальної 

Проблемне 

питання  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n1588
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n1588


4)  орган, який необхідно залучити до 

проведення ревізії чи перевірки; 

5) перелік обставин та питань, які 

підлягають встановленню та вирішенню 

під час проведення ревізії чи перевірки. 

6) строки, у які необхідно провести 

ревізію чи перевірку. 

До клопотання також додаються 

копії матеріалів, якими прокурор, 

слідчий обґрунтовують свої доводи. 

3. Клопотання розглядається слідчим 

суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування не 

пізніше трьох днів із дня його 

надходження до суду за участю 

прокурора або слідчого. 

4. Слідчий суддя, суд, встановивши, що 

клопотання подано без додержання 

вимог частини другої цієї статті, 

повертає його особі, яка його подала, про 

що постановляє ухвалу. 

5. За наслідками розгляду клопотання 

слідчий суддя виносить ухвалу, в якій 

зазначає підстави для його задоволення  

або мотиви відмови. 

У разі задоволення клопотання 

слідчий суддя в ухвалі також зазначає: 

орган, якому доручається проведення 

ревізії чи перевірки; обставини та 

питання, які підлягають встановленню 

та перевірці під час проведення ревізії чи 

перевірки. 

позапланової перевірки, зокрема, на 

підставі «рішення суду (слідчого судді) 

про призначення перевірки, винесену 

ними відповідно до закону». За 

аналогічних  підстав (наявність 

«судового рішення») передбачена 

можливість проведення позапланової 

виїзної ревізії, відповідно до положень 

частин 6, 7 статті 11 Закону України 

«Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в 

Україні». 

Однак, чинний Кримінальний 

процесуальний кодекс України наразі 

не містить жодних норм, які б 

регламентували порядок звернення 

слідчого, прокурора до суду (слідчого 

судді) про призначення 

документальної позапланової 

перевірки, позапланової ревізії. 

Таким чином наразі існує 

неузгодженість між приписами 

кримінального процесуального закону 

та Податкового кодексу України, а 

також інших нормативно-правових 

актів в частині закріплення порядку 

звернення слідчого, прокурора до 

слідчого судді щодо призначення 

документальних позапланових 

перевірок та позапланових ревізій. 

 



6. Копія ухвали надсилається 

прокурору або слідчому, якими було 

ініційовано звернення з клопотанням, не 

пізніше дня, наступного за днем її 

винесення, та має бути невідкладно 

направлена ними органу, який залучено 

до проведення ревізії чи перевірки, для 

виконання у встановлений термін 

7. Ухвала про відмову в задоволенні 

клопотання про призначення ревізії, 

перевірки може бути оскаржена у 

порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Ухвала про призначення ревізії, перевірки 

оскарженню не підлягає. 

8. За результатами ревізії або перевірки 

відповідні матеріали надаються слідчому 

або прокурору, якими подавалося 

відповідне клопотання. 

Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії 

§ 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. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

… 

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, 

погодженим з прокурором, надає дозвіл  на 

проведення таких дій - слідчий суддя за 

клопотанням прокурора або за 

клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором. Слідчий зобов’язаний 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Слідчий суддя під час досудового 

розслідування фактично не приймає 

самостійного рішення про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, а 

надає дозвіл на проведення окремих з 

них після звернення до нього з 

відповідним клопотанням прокурора 

або слідчого. 

 

 

Пропозиції не 

розглядались  

 

Питання 

віднесено до 

проблемних 



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, 

 269-1, 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. 

 

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. 

… 

6. Проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії має право слідчий, який 

здійснює досудове розслідування злочину, 

або за його дорученням - уповноважені 

оперативні  співробітники оперативних 

підрозділів внутрішніх справ, органів 

безпеки, Національного антикорупційного 

бюро України, Державного бюро 

розслідувань, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, 

органів Державної прикордонної служби 

України. За рішенням слідчого чи прокурора 

до проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій можуть залучатися 

також інші особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавча конструкція  

визначення суб’єкта проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій є 

дещо невдалою, оскільки  законодавець 

визнав  “уповноважені оперативні 

підрозділи” відповідних державних 

органів.  В оперативних підрозділах  

право на виконання доручення слідчого, 

прокурора щодо проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, а отже й на 

отримання на час її  проведення 

повноважень слідчого, має не будь-хто, 

а лише працівник уповноваженого 

оперативного підрозділу, залучений за 

рішенням керівника до проведення 

відповідної дії як виконавець.  

Також необхідно зауважити, що ні в 

чинному КПК України, ні у міжвідомчій 

Інструкції не вказана вимога, що в 

матеріалах кримінального 

провадження повинні бути відповідні 

документи, які відображають  факт 

надання доручення слідчого, прокурора 

конкретному оперативному 

співробітнику як особі, що отримала 
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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, 

департаменту апарату Національної 

поліції, територіальних органів 

Національної поліції та його 

відокремлених підрозділів, 

Центрального управління Служби 

безпеки України, керівником 

відповідного підрозділу 

Національного антикорупційного 

бюро України, Державного бюро 

розслідувань, Державної 

кримінально-виконавчої служби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

2. Негласні слідчі (розшукові) дії 

проводяться у випадках, якщо відомості 

про злочин та особу, яка його вчинила, а 

також про місцезнаходження особи, яка 

переховується від органів досудового 

розслідування, слідчого судді чи суду, та 

оголошена в розшук, неможливо отримати 

в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) 

дії, передбачені статтями 60, 261, 262, 263, 

264 (в частині дій, що проводяться на 

підставі ухвали слідчогосудді), 267, 269, 

2691, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, 

проводяться виключно у кримінальному 

провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів. 

 

Статтю доповнити частиною сьомою 

такого змісту: 

 

процесуальні повноваження на 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, а разом з тим і 

наділена повноваженнями слідчого. 

Тільки цією, а не будь-якою іншою 

особою – працівником  оперативного 

підрозділу може бути проведено 

негласну процесуальну дію,  складено 

відповідний протокол, як  процесуальне 

джерело цих доказів. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Вказане доповнення узгоджується 

із вимогами ст.249 КПК України та у 

повному обсязі визначає мету 

проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, у тому числі для 

встановлення місцезнаходження особи, 

що вчинила злочин та оголошена у 

розшук. 

Доповнення тексту ст.246 КПК 

України новою сьомою частиною щодо 

регулювання порядку та методики 

проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій має суттєве значення, 

оскільки роз’яснює особливості 

проведення вказаних дій саме як 

негласних дій, що відрізняє їх від гласних 

слідчих (розшукових) дій, порядок 

проведення яких регулюється главою 20 

КПК України.  



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; 

Головою Національної поліції, 

Головою Служби безпеки України, 

Директором Національного 

антикорупційного бюро України, 

керівником центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну 

податкову і митну політику, головою 

державного бюро розслідувань, 

керівником Державної кримінально-

виконавчої служби України, 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. 

 

7. Порядок, тактика та методика 

проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій, взаємодія 

уповноважених оперативних підрозділів, 

які виконують доручення слідчого, 

прокурора на їх проведення, з особами 

(підрозділами), що залучаються до 

проведення таких дій, регулюються 

окремим нормативно-правовим актом 

органів, у складі яких перебувають 

уповноважені оперативні підрозділи. 

 

Державна прикордонна служба України 

 

5. У рішенні про проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії зазначається строк 

її проведення. Строк проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії може бути 

продовжений:  

….. 

начальником головного, 

самостійного управління, департаменту 

апарату Національної поліції, 

територіальних органів Національної 

поліції та його відокремлених підрозділів, 

Центрального управління Служби безпеки 

України, керівником відповідного підрозділу 

Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань, 

Державної кримінально-виконавчої служби 

України, територіального органу 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна прикордонна служба 

України 

 

(обґрунтування відсутні)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2332


6. Проводити негласні слідчі 

(розшукові) дії має право слідчий, 

який здійснює досудове розслідування 

злочину, або за його дорученням - 

уповноважені оперативні підрозділи 

Національної поліції, органів безпеки, 

Національного антикорупційного 

бюро України, Державного бюро 

розслідувань, органів, що здійснюють 

контроль за додержанням 

податкового і митного 

законодавства, органів Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України, органів Державної 

прикордонної служби України. За 

рішенням слідчого чи прокурора до 

проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій можуть залучатися 

також інші особи. 

 

охорони державного кордону, 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; 

Головою Національної поліції, 

Головою Служби безпеки України, 

Директором Національного 

антикорупційного бюро України, 

керівником центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову і митну 

політику, головою державного бюро 

розслідувань, керівником Державної 

кримінально-виконавчої служби України, 

Головою Державної прикордонної служби 

України, якщо негласна слідча (розшукова) 

дія проводиться за рішенням слідчого, - до 

вісімнадцяти місяців; 

……. 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Не зовсім виправданою, на наш погляд, 

уявляється позиція законодавця, згідно 

з якою більшість НС(Р)Д проводяться 

виключно з метою запобігання 



передбачені статтями 

260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що 

проводяться на підставі ухвали слідчого 

судді), 267, 269, 269-

1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, 

проводяться виключно у кримінальному 

провадженні щодо тяжких або особливо 

тяжких злочинів, а також злочинів, 

передбачених ст.ст. 117, 120, 129, 134, 142, 

143,144, ч. 2 ст. 150, 150-1, 190, 191, 212, 

256, 260, 368, 368-2, 369, 369-2 КК України 

(перелік є орієнтовним)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчиненню тяжкого або особливо 

тяжкого злочину.  По-перше, на 

первісних етапах досудового 

розслідування практично неможливо 

точно визначити кваліфікацію злочину 

(наприклад, ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових 

платежів) (ст. 212 КК України) – ч. 2 – 

нетяжкий злочин, ч. 3 – тяжкий, або 

прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди 

службовою особою (ст. 368 КК 

України) – ч. 1 – злочин середньої 

тяжкості, ч. 2 – тяжкий, ч. 3 – 

особливо тяжкий). По-друге, при 

регулюванні даного питання, 

видається, необхідно виходити не з 

кваліфікації злочину, а з неможливості 

іншим способом отримати необхідну 

інформацію та методики 

розслідування окремих категорій 

злочинів.  

Показовим з цього приводу є досвід 

Литовської Республіки, де п. 1 ст. 9 

Закону «Про оперативну діяльність» 

від 5.12.2002 р. передбачено, що     

оперативне розслідування проводиться 

у разі, якщо є інформація про злочин, що 

готується чи вчиняється або вчинений 

особливо тяжкий або тяжкий злочин, 

або про злочини середньої тяжкості, 

передбачені статтею 131 (вбивство 

новонародженої дитини), частиною 2 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2295
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статті 145 (погроза вбивством або 

заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю 

або тероризування людини), частинами 

2 і 3 статті 146 (незаконне позбавлення 

волі), частиною 1 статті 150 

(сексуальне насильство), частиною 2 

статті 151 примушування до статевих 

зносин), статтею 162 (використання 

неповнолітнього для порнографії), 

частиною 2 статті 178 (крадіжка), 

частиною 1 статті 180 (розбій), 

частиною 1 статті 181 (вимагання), 

частиною 2 статті 187 (знищення або 

пошкодження майна), частиною 2 

статті 189 (придбання та реалізація 

майна, здобутого злочинним шляхом), 

частиною 2 статті 198 (привласнення 

та розголошення комп'ютерної 

інформації), частиною 1 статті 213 

(виготовлення, зберігання або збут 

підроблених грошей або цінних паперів), 

статтями 214 (виготовлення або 

незаконне розпорядження 

підробленими платіжними 

інструментами, призначеними для 

безготівкових розрахунків) і 215 

(незаконне використання платіжного 

засобу або його даних), частиною 2 

статті 225 (хабарництво), частиною 2 

статті 227 (підкуп) , частиною 2 

статті 228 (зловживання), статтею 

240 (звільнення ув’язненого), частиною 

1 статті 253 (незаконне поводження з 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вогнепальною зброєю, боєприпасами, 

вибуховими пристроями або 

вибуховими речовинами), частиною 1 

статті 256 (незаконне придбання, 

зберігання або використання 

радіоактивних речовин), частиною 2 

статті 300 (підроблення або 

використання, або збут підробленого 

документа), частиною 2 статті 301 

(підроблення печатки, штампа або 

бланка), частиною 2 статті 302 

(викрадення печатки, штампа або 

документа або використання 

викраденої печатки, штампа або 

документа), частинами 1 і 2 статті 

307 (одержання доходу від заняття 

іншої особи проституцією), або про 

особу, що готує, вчиняє або вчинила 

злочин. 

 

 

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 слідчим суддею 

Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим, апеляційного суду 

області, міст Києва та Севастополя, 

у межах територіальної юрисдикції 

НЮУ ім. Мудрого 

 

2. Розгляд клопотань про надання 

дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій щодо суддів, працівників 

суду та правоохоронних органів та/або у 

приміщеннях судових та правоохоронних 

органів, який віднесений згідно з 

положеннями цієї глави до повноважень 

слідчого судді, може здійснюватися слідчим 

суддею Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим, апеляційного суду області, 

НЮУ ім. Мудрого 

 

При необхідності проведення НСРД 

щодо суддів, працівників суду та 

правоохоронних органів та/або у 

приміщеннях судових та 

правоохоронних органів, клопотання 

про надання дозволу на проведення 

НСРД прокурора може бути 

направлено до апеляційного суду поза 

межами територіальної юрисдикції 

органу досудового розслідування. 

Питання 

віднесено до 

проблемних  



якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

 

2. Розгляд клопотань про надання 

дозволу на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій щодо суддів, 

працівників суду та правоохоронних 

органів та/або у приміщеннях судових 

та правоохоронних органів, який 

віднесений згідно з положеннями цієї 

глави до повноважень слідчого судді, 

може здійснюватися слідчим суддею 

Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим, апеляційного суду 

області, міст Києва та Севастополя 

поза межами територіальної 

юрисдикції органу досудового 

розслідування, який здійснює досудове 

розслідування. 

 

У такому разі слідчий, прокурор 

звертаються з клопотаннями про 

надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій до 

слідчого судді апеляційного суду, 

найбільш територіально 

наближеного до апеляційного суду, в 

межах територіальної юрисдикції 

якого здійснюється досудове 

розслідування. 

міст Києва та Севастополя поза межами 

територіальної юрисдикції органу 

досудового розслідування, який здійснює 

досудове розслідування. 

У такому разі слідчий, прокурор 

звертаються з клопотаннями про 

надання дозволу на проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій до слідчого судді 

апеляційного суду, найбільш 

територіально наближеного до органу, що 

здійснює досудове розслідування. 

 

Абзацом 2 ч.2 ст. 247 КПК 

законодавець передбачив правило, 

згідно з яким слідчий, прокурор 

звертаються з клопотаннями про 

надання дозволу на проведення НСРД до 

слідчого судді апеляційного суду, 

найбільш територіально наближеного 

до апеляційного суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування. 

Така імперативна вимога, на нашу 

думку, є недоцільною, оскільки 

територіальна наближеність 

апеляційного суду іншої області не 

завжди співпадає з наближеністю до 

органу який здійснює досудове 

розслідування.   

З метою процесуальної та ресурсної 

економії вважаємо за доцільне 

скерування таких клопотань до 

апеляційного суду, що найбільш 

територіально наближений до органу, 

який здійснює досудове розслідування. 

Стаття 248. Розгляд 

клопотання про дозвіл на 

Національна поліція України Національна поліція України  



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; 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

4) наявні відомості про особу (осіб), місце 

або річ, щодо яких необхідно провести 

негласну слідчу (розшукову) дію; 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

… 

До клопотання слідчого, прокурора 

додається витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках якого 

подається клопотання, крім випадку 

виконання запиту про міжнародну 

правову допомогу компетентного органу 

іноземної держави або міжнародної 

судової установи.  У клопотанні, яке 

складається з метою виконання запиту 

про міжнародну правову допомогу, обсяг 

відомостей, зазначених у клопотанні, 

обмежується інформацією, викладеною у 

цьому запиті. 

… 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

Внесення зазначених змін викликана 

необхідністю підготовки клопотання та 

постановлення слідчим суддею ухвали 

про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій стосовно конкретної 

особи або групи осіб, з урахуванням 

того, що в цих документах мають бути 

зазначені також і види конкретних дій 

стосовно конкретних осіб. У зв’язку з 

цим пропонується передбачити 

зазначення наявних відомостей в 

клопотанні.   

Генеральна прокуратура України 

 

Запропоновані зміни зумовлені 

необхідністю забезпечення виконання 

запиту про міжнародну правову 

допомогу на території іноземної 

держави, так як надання витягу з ЄРДР 

є об’єктивно неможливим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 
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5) обставини, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні 

злочину; 

 

6) вид негласної слідчої 

(розшукової) дії та обґрунтування 

строку її проведення; 

 

7) обґрунтування неможливості 

отримання відомостей про злочин та 

особу, яка його вчинила, в інший 

спосіб; 

 

8) відомості залежно від виду 

негласної слідчої дії про 

ідентифікаційні ознаки, які дозволять 

унікально ідентифікувати абонента 

спостереження, телекомунікаційну 

мережу, кінцеве обладнання тощо; 

 

9) обґрунтування 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. 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

5) обставини, що дають підстави 

підозрювати, обвинувачувати особу у 

вчиненні злочину; 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 

….. 

4) наявні відомості про особу (осіб), 

місце або річ, щодо яких необхідно провести 

негласну слідчу (розшукову) дію; 

…. 

До клопотання слідчого, прокурора 

додається витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, у рамках 

якого подається клопотання, а також 

належним чином засвідчений опис 

матеріалів кримінального провадження, 

наявних на момент звернення з 

клопотанням до слідчого судді. 

….. 

4. Ухвала слідчого судді про дозвіл 

на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії повинна відповідати 

загальним вимогам до судових рішень, 

передбачених цим Кодексом, правилам 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

На момент звернення з клопотанням до 

слідчого судді не завжди може бути 

відома конкретна інформація про особу, 

стосовно якої слідчий, прокурор планує 

провести НСРД, у тому числі конкретні 

відомості про особу, яка користується 

кінцевим обладнанням 

телекомунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Слідчий суддя постановляє 

ухвалу про дозвіл на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії, 

якщо прокурор, слідчий доведе 

наявність достатніх підстав вважати, 

що: 

 

1) вчинений злочин відповідної 

тяжкості; 

 

2) під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) 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 (розшукової) дії повинна 

відповідати загальним вимогам 

досудових 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; 

таємного діловодства, містити оцінку 

слідчим суддею усіх обставин, які 

викладені у клопотанні, а також 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 (за наявності таких 

відомостей);  

4) вид негласної слідчої 

(розшукової) 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. 

… 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

На практиці окремі слідчі судді 

викривлено трактують зазначену 

вимогу та відмовляють у наданні 

дозволу на проведення НСРД якщо 

немає у провадженні повідомлення про 

підозру або ж надають дозволи на 

проведення НСРД лише щодо 

підозрюваного. 



 

3) особу (осіб), місце або річ, 

щодо яких необхідно провести 

негласну слідчу (розшукову) дію; 

 

4) вид негласної слідчої 

(розшукової) 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. Постановлення 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. 

 

… 

5) обставини, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні злочину, 

якщо у кримінальному провадженні їй 

повідомлено про підозру; 

 

 

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. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Строк дії ухвали слідчого судді про 

дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії не може перевищувати два 

місяці.  

Строк дії ухвали слідчого судді, 

постановленої з метою виконання 

запиту про міжнародну правову 

допомогу на території іноземної 

Генеральна прокуратура України 

 

Міжнародними договорами з питань 

кримінального судочинства як правило 

не встановлюється конкретні строки 

для виконання запитів про правову 

допомогу, що відповідно не 

прогнозовано може затягнути дії з 

виконання ухвали слідчого судді про 

 



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 

постановлення 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 

держави, обчислюється з моменту 

прийняття її до виконання. 

… 

дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії. 
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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. 

 

Стаття 250. Проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії до 

постановлення 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, ІІ, VI, VII (статті 201 та 

209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої 

частини Кримінального кодексу 

України, негласна слідча (розшукова) 

дія може бути розпочата до 

постановлення ухвали слідчого судді у 

випадках, передбачених цим 

Кодексом, за рішенням слідчого, 

узгодженого з прокурором, або 

прокурора. У такому випадку 

прокурор зобов’язаний невідкладно 

після початку такої негласної слідчої 

(розшукової) дії звернутися з 

Служба безпеки України 

 

1. У виняткових невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та 

запобіганням вчиненню тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, передбаченого 

розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), 

IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини 

Кримінального кодексу України, негласна 

слідча (розшукова) дія може бути 

розпочата до постановлення ухвали 

слідчого судді за рішенням слідчого або 

прокурора. У такому випадку слідчий чи 

прокурор зобов’язаний невідкладно після 

початку такої негласної слідчої 

(розшукової) дії звернутися з відповідним 

клопотанням до слідчого судді. 

 

Департамент внутрішньої безпеки НПУ 

 

1. У виняткових невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та 

запобіганням вчиненню тяжкого або 

Служба безпеки України 

 

Зміни розроблено з метою створення 

дієвих механізмів, спрямованих на 

оперативне виявлення, реагування, 

попередження, запобігання тяжких 

злочинів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки 

НПУ 

Чинні норми Кримінального 

процесуального кодексу суттєво 

обмежують можливості 

Питання 

віднесене до 

проблемних 
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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. 

 

особливо тяжкого злочину, передбаченого 

розділами І, ІІ, VI, VII (статті 201 та 209), 

IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини 

Кримінального кодексу України, негласна 

слідча (розшукова) дія може бути 

розпочата до постановлення ухвали 

слідчого судді, за рішенням слідчого, 

узгодженого з прокурором, або прокурора. 

У такому випадку прокурор зобов’язаний 

невідкладно після початку такої негласної 

слідчої (розшукової) дії звернутися з 

відповідним клопотанням до слідчого судді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документування корупційних проявів у 

ситуаціях, які потребують негайного 

реагування. 

Поширеною є практика коли 

зміст інформації про факт вимагання 

неправомірної вигоди вказує на 

необхідність невідкладного вжиття 

заходів, спрямованих на підтвердження 

таких відомостей, фіксацію злочинних 

дій тощо. Суб‘єкти вимагання 

неправомірної вигоди досить часто 

обізнані як з вимогами КПК та 

порядком організації реагування на 

такі повідомлення, а відповідно 

використовують ці знання для 

уникнення відповідальності, в т.ч. 

мінімізуючи період часу між 

вимаганням та отриманням 

неправомірної вигоди. 

Для своєчасного реагування на 

вказані ситуації стаття 250 КПК 

містить вказівку на обставини в яких 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії дозволяється до 

постановлення ухвали слідчого судді. 

Разом з тим, насьогодні 

склалася єдина практика тлумачення 

ч.1 статті 250 КПК згідно якої 

вважається, що до постановлення 

ухвали слідчого судді можуть бути 

проведені лише негласні слідчі 

(розшукові) дії щодо установлення 

місцезнаходження радіоелектронного 
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засобу (стаття 268 КПК) та 

спостереження за особою, річчю або 

місцем (стаття 269 КПК). 

Стаття 250 КПК не допускає 

однозначного тлумачення, які саме види 

негласних слідчих (розшукових) дій (далі 

– НС(Р)Д) можуть бути проведені до 

постановлення ухвали слідчого судді . 

Зокрема, у статті 250 КПК 

слова «у випадках, передбачених цим 

Кодексом» можуть відноситися як до 

змісту цієї ж статті і передбачати, 

що у «виняткових невідкладних 

випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей та запобіганням 

вчиненню тяжкого або особливо 

тяжкого злочину» до постановлення 

ухвали можуть бути проведені будь-які 

НС(Р)Д. 

Прямі заперечення щодо такого 

тлумачення вказаної норми, за якого у 

невідкладних випадках дозволено 

використання всього переліку 

передбачених КПК (а відповідно і 

Законом України «Про оперативно-

розшукову діяльність») можливостей 

документування у законодавстві 

відсутні. 

Вбачається, що КПК у цих 

випадках встановлює достатні 

механізми забезпечення законності дій 

правоохоронних органів, а саме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

обов‘язковість погодження прийнятих 

рішень з прокурором. 

Однак, згідно з прийнятим 

офіційним тлумаченням слова «у 

випадках передбаченим цим Кодексом» 

пропонується відносити до тексту 

статей 268, 269 КПК оскільки лише 

останні містять прямі посилання на 

статтю 250 КПК. 

Відповідно, встановлюється, що 

до постановлення ухвали 

допускається  проведення НС(Р)Д 

передбачених статтями 268, 269 КПК. 

Як свідчить практика, таке 

обмеження негативно позначається на 

боротьбі зі злочинністю та 

невиправдано ускладнює процес 

документування протиправних проявів, 

і в першу чергу щодо кримінальних 

корупційних правопорушень. 

Враховуючи викладене, 

пропонується виключити з тексту 

статті 250 КПК слова «у випадках, 

передбачених цим Кодексом», а зі 

статей 268, 269 відповідно частини 

четверту та третю, у частині третій 

статті 268 та частині другій статті 

269 цифри «250» замінити цифрами 

«249».   

 

Національна поліція України 



2. Невідкладним є випадок, коли у межах 

кримінального провадження отримано 

відомості про готування або замах на 

вчинення тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину, або загрозу життю людини. При 

цьому непроведення чи несвоєчасне 

проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії через неможливість своєчасного 

отримання ухвали слідчого судді може 

призвести до втрати фактичних даних, 

що можуть стати доказами в 

кримінальному провадженні, 

унеможливить запобігання чи 

припинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, може призвести до 

загибелі людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як свідчить практика, під час 

здійснення досудового розслідування 

виникають проблеми, пов’язані з 

необхідністю невідкладного проведення 

певних процесуальних дій. Подібні 

випадки пов’язані з потребою 

запобігання пошкодження, знищення 

речей та документів, втрати 

інформації, яка в них міститься, та які 

мають значення для кримінального 

провадження тощо. В таких випадках 

ефективне розслідування кримінальних 

правопорушень зумовлює необхідність 

якнайшвидшого отримання дозволу на 

проведення певних процесуальних або 

негласних слідчих (розшукових) дій у 

слідчого судді. Однак, на жаль, майже 

у кожному випадку це призводить до 

втрати часу, а й відповідно – доказової 

бази. Так, наприклад, при вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, з метою оперативного його 

виявлення і встановлення особи, яка 

його вчинила, виникає необхідність у 

отриманні інформації, передбаченої 

п.п. 7, 8 ст. 162 КПК України, тобто 

інформації, яка знаходиться в 

операторів та провайдерів 

телекомунікацій, про зв'язок, абонента, 

надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх 

тривалості, змісту, маршрутів 

передавання тощо та персональних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даних особи, що знаходяться у її 

особистому володінні або в базі 

персональних даних, яка знаходиться у 

володільця персональних даних. Однак, 

відповідно до положень ст. 159 КПК 

України, отримання такої інформації 

можливе лише після винесення слідчим 

суддею ухвали про тимчасовий доступ 

до речей і документів. Вирішенням 

проблеми може стати надання 

прокурору, слідчому (за погодженням з 

прокурором) права, у виняткових 

невідкладних випадках, здійснювати 

тимчасовий доступ до визначеної в 

пунктах 7, 8 частини першої статті 

162 КПК України інформації. 

Внесення вказаних вище змін до КПК 

України дозволить в найкоротший час 

з’ясовувати обставини, які мають 

значення для виявлення злочинів і їх 

затримання, а також забезпечити 

схоронність речей та документів, що 

можуть мати значення для 

кримінального провадження. 

Водночас гарантії додержання 

конституційних прав та свобод 

громадян (судового контролю, 

обов’язковості знищення матеріалів у 

разі відмови у задоволенні відповідного 

клопотання) залишаються незмінними. 

Така правова норма виправдала себе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

1. У виняткових невідкладних 

випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей, встановленням 

(безпосереднім переслідуванням) особи, 

яка вчинила тяжкий або особливо 

тяжкий злочин, або  запобіганням 

вчиненню тяжкого або особливо тяжкого 

злочину негласна слідча (розшукова) дія 

може бути розпочата до постановлення 

ухвали слідчого судді у випадках, 

передбачених цим Кодексом, за рішенням 

слідчого, узгодженого з прокурором, або 

прокурора. У такому випадку прокурор 

зобов’язаний невідкладно після початку 

такої негласної слідчої (розшукової) дії 

звернутися з відповідним клопотанням до 

слідчого судді. 

практикою у Федеративній Республіці 

Німеччина (параграф 100д КПК 

Німеччини). Визначання поняття 

«невідкладні випадки» зумовлено 

необхідністю чіткої регламентації 

підстав для проведення негласних 

слідчих (розшукових дій до отримання 

ухвали слідчого судді, обмеження таких 

випадків лиши виключними 

обставинами. 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Підвищить ефективність проведення 

НСРД та забезпечить вирішення 

завдань кримінального провадження 



Стаття 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; 

 

4) початок, тривалість і мету 

негласної слідчої (розшукової) дії; 

 

5) відомості про особу (осіб), яка 

буде проводити негласну слідчу 

(розшукову) дію; 

 

6) обґрунтування прийнятої 

постанови, у тому числі 

обґрунтування неможливості 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Доповнити ст. 251 КПК частиною 

другою такого змісту: 

 

2. В разі доручення проведення 

негласної  слідчої (розшукової) дії 

уповноваженому оперативному підрозділу  

відомості про особу (осіб), яка буде  

проводити негласну слідчу (розшукову) 

дію, зазначається в постанові слідчим, 

прокурором за попереднім узгодженням з 

керівником уповноваженого  

оперативного підрозділу». 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Такий порядок  дасть змогу  більш 

чітко визначати суб'єкта проведення  

негласних слідчих (розшукових) дій, 

якого наділено повноваженнями із 

збирання доказів під час досудового 

розслідування. 

 

Пропозиції не 

розглядались  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


отримання відомостей про злочин та 

особу, яка його вчинила, в інший 

спосіб; 

 

7) вказівку на вид негласної 

слідчої (розшукової) дії, що 

проводиться. 

 

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 цим 

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. 

 

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 

Департамент внутрішньої безпеки НПУ 

 

Статтю виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки 

НПУ 

 

Стаття 253 КПК передбачає обов'язок 

прокурора (слідчого за дорученням 

останнього) письмово повідомити 

особу щодо якої проводилися негласні 

слідчі (розшукові) дії про те, що під час 

їх проведення їх конституційні права 

були тимчасово обмежені. Відповідно 

до змісту пункту 2 вказаної статті таке 

повідомлення здійснюється у будь-

якому випадку не пізніше дванадцяти 

місяців з дня припинення таких дій. 

Повноваження прокурора у цій частині 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стосуються лише рішення про 

конкретний час повідомлення особи у 

межах вказаного терміну. 

Реалізація такої норми на 

практиці може призвести до 

виникнення загрози розшифровки 

методів та способів проведення такої 

діяльності, а також осіб, які на 

конфіденційній основі співпрацюють зі 

слідчими та оперативними 

підрозділами. 

Негласні слідчі (розшукові) дії 

по формі та способам проведення в 

основному аналогічні оперативно-

розшуковим заходам, а крім того, згідно 

статті 41 КПК основним суб'єктом їх 

проведення (за дорученням слідчого) є 

оперативні підрозділи. 

Доведення до відома фігуранта 

факту здійснення щодо нього негласних 

заходів документування (негласної 

слідчої дії чи оперативно-розшукового 

заходу) може призвести до негативних 

наслідків. 

Залежно від умов конкретної 

розробки повідомлення об'єкту таких 

заходів про їх вид, час (дату) їх 

проведення орієнтує останніх на межі 

пошуку джерел витоку інформації про 

їх протиправну діяльність. 

Наприклад, аналізуючи методом 

«зворотнього моделювання» ситуації 

фігуранти   можуть   виявити   осіб,   що   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфіденційно   співпрацювали з 

правоохоронцями для розкриття 

злочину, встановити спосіб та форму 

проведення таких заходів. В 

подальшому ці відомості можуть 

використовуватися для більш 

ефективного приховування обставин 

злочину та протидії правоохоронним 

органам. 

Вбачається, що законодавство 

України у нинішній редакції містить 

достатні гарантії та правові механізми 

дотримання правоохоронними 

органами конституційних прав 

громадян при здійсненні НС(Р)Д та 

оперативно-розшукової діяльності 

щодо захисту конституційних прав 

особи - підстави, строки, правове 

оформлення та дотримання спеціальних 

процедур у процесі оперативно-

розшукової діяльності, відповідальність 

посадових осіб за обґрунтованість та 

законність її проведення, здійснення 

прокурорського нагляду у цій сфері 

тощо. 

Таким чином, створюючи ризик 

погіршення стану боротьби зі 

злочинністю, положення статті 253 

КПК не має задекларованого (додаткові 

гарантії законності) практичного 

значення. 

У зв‘язку з цим, статтю 253 з 

КПК доцільно виключити. 



 

 

 

Сумський державний університет 

 

1. Особи, конституційні права яких були 

тимчасово обмежені під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, а 

також підозрюваний, його захисник мають 

бути письмово повідомлені або повідомлені 

при наданні доступу в порядку ст. 290 

КПК України до матеріалів досудового 

розслідування  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 вісімнадцяти місяців з дня 

припинення таких дій, але не пізніше 

звернення до суду з обвинувальним актом. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Особи, конституційні права яких 

були тимчасово обмежені під час 

 

Сумський державний університет 

 

В ст. 290 КПК України «Відкриття 

матеріалів іншій стороні» передбачено, 

що ……. прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов'язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, 

законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, про 

завершення досудового розслідування 

та надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування. Тому не 

доречно чекати 12 місяців з дня 

припинення таких дій. 

 При цьому термін повідомлення 

повинен бути збільшений до 18 місіців, 

так як ч.1 п. 3 ст. 219 КПК України 

передбачає строки досудового 

розслідування 

3) вісімнадцять місяців - у 

кримінальному провадженні щодо 

тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 



проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій, а також підозрюваний обвинувачений, 

його захисник мають бути письмово 

повідомлені прокурором або за його 

дорученням слідчим про таке обмеження. 

 

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 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

3. Виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій та додатків до них до прийняття 

рішення про їх розсекречування не 

допускається. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Вказане доповнення надасть 

можливість безперешкодно надавати 

копії протоколів НСРД слідчому судді 

під час обрання запобіжних заходів 

підозрюваним. Так як в ряді випадків 

протоколи НСРД це єдине джерело 

доказу вчинення кримінального 

правопорушення та діюча редакція 

створює підставу тлумачити як 

заборону на їх копіювання. 
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розголошення отриманої інформації 

щодо інших осіб. 

 

3. Виготовлення копій протоколів 

про проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та додатків до них 

не допускається. 

 

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. 

 

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. 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

1. Відомості, речі та документи, 

отримані в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, 

зберігаються до закінчення судового 

розгляду після проведення досудового 

розслідування.  Після судового розгляду 

відомості, речі та документи, які 

прокурор не визнає необхідними для будь-

якого подальшого судового розгляду, 

повинні бути невідкладно знищені на 

підставі його рішення, крім випадків, 

передбачених частиною третьою та 

четвертою цієї статті та статтею 256 

цього Кодексу. 

2. До початку судового розгляду 

прокурор та слідчий вирішують, чи слід 

надавати підсудному можливість 

ознайомитись з будь-якими відомостями, 

речами та документами, щоб підсудний 

міг належним чином підготувати свій 

захист.  Будь-яка така можливість 

ознайомлення має бути надана своєчасно, 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Додано нову частину другу, в якій чітко 

визначено, що такі відомості, речі та 

документи мають зберігатися до 

закінчення судового розгляду, і що 

підсудному, якщо це доречно, має бути 

надано доступ до них.  Стаття 256 не 

місить достатніх гарантій того, що 

стороні захисту буде надано доступ до 

відповідних матеріалів.  Знищення будь-

яких потенційних доказів до судового 

розгляду видається небажаним, якщо 

для цього не існує вагомих причин.  До 

частини другої внесено зміни, згідно з 

якими матеріали мають зберігатись до 

закінчення судового розгляду. 

Пропозиції не 

розглядались  
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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 цією 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. 

 

щоб сторона захисту могла підготувати 

захист до проведення судового розгляду.  

Під час прийняття будь-якого рішення 

відповідно до цієї статті слідчий та 

прокурор мають дотримуватися 

принципів, викладених у статті 290 цього 

Кодексу. 

3. 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. 

… 

 

 

Стаття 256. Використання 

результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій у доказуванні 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Національна академія прокуратури 

України 
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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 

Статтю доповнити частиною чотири 

такого змісту: 

 

4. Слідчий суддя, який надав дозвіл на 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії, зобов’язаний за 

клопотанням прокурора, поданим до 

завершення досудового розслідування, 

розсекретити ухвалу про дозвіл на 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії для долучення до 

кримінального провадження.       

 

  

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

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. Ці 

матеріали використовуються як для 

доказування діянь осіб, щодо яких 

проводились негласні слідчі (розшукові) 

дії, так і інших осіб, діяння яких були 

зафіксовані в ході їх проведення. 

Зазначене положення дасть 

змогу прокурору під час розгляду 

кримінального провадження судом 

першої інстанції обґрунтувати 

наявність правової підстави для 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії у тому разі, якщо 

сторона захисту чи інші учасники 

кримінального провадження ставлять 

під сумнів належність і допустимість 

доказів, отриманих в результаті 

проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії.   

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

В ході проведення у 

встановленому КПК України порядку 

НСРД щодо певних осіб можуть 

фіксуватись протиправні дії інших осіб, 

як пов’язані, так і не пов’язані з діями 

осіб, щодо яких проводились НСРД. 

Матеріали НСРД, отримані в 

установленому КПК України порядку, 

повинні використовуватись для 

доказування діянь осіб, щодо яких вони 

проводитись, так і для доказування 

діянь інших осіб, які були зафіксовані в 

ході їх проведення 
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253 цього Кодексу, і 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 (розшукової) 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 
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негласних слідчих (розшукових) дій, 

здійснюється тільки через прокурора. 

 

§ 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. 

Національна поліція України 

1. Ніхто не може зазнавати втручання у 

приватне спілкування без ухвали слідчого 

судді, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

5. Втручання у приватне спілкування 

захисника, священнослужителя з 

підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, 

засудженим, виправданим заборонене. 

Національна поліція України 

Зміни обумовлені пропозиціями до 

статті 250 КПК. 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

Питання 

віднесене до 

Проблемних 

(пов’язані з 

250 КПК) 
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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. 

 

5. Втручання у приватне 

спілкування захисника, 

священнослужителя з підозрюваним, 

обвинуваченим, засудженим, 

виправданим заборонене. 

 

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. 

 

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 є 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. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Доповнити частиною другою такого 

змісту: 

 

2. Аудіо,- відеоконтроль особи до 

постановлення ухвали слідчого судді може 

бути розпочато на підставі постанови 

слідчого, прокурора лише у випадку, 

передбаченому частиною першою статті 

250 цього Кодексу. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Ст. 250 КПК визначено підстави, 

за яких НСРД може бути розпочато до 

постановлення ухвали слідчого судді. 

Однак, з огляду на редакцію ст. 260 

КПК, її доцільно доповнити новою 

частиною другою, якою передбачити 

право розпочинати здійснення аудіо-

відеоконтролю особи за наявності 

підстав, визначених ст. 250 КПК до 

постановлення ухвали слідчого судді 

Питання 

віднесене до 

проблемних 

Стаття 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. 

 

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. 

 

5. Керівники та працівники 

установ зв’язку зобов’язані сприяти 

проведенню негласної слідчої 

(розшукової) дії і не розголошувати 

факт її проведення чи отриману 

інформацію. 

 

Стаття 263. Зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних 

мереж 

 

Державна прикордонна служба України 

 

4. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж покладається на 

уповноважені підрозділи органів 

Державна прикордонна служба 

України 

 

(обґрунтування відсутні)  

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2400


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 

Національної поліції, Державної 

прикордонної служби України 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. 

 

Сумський державний університет 

 

4. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж покладається на 

уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції, органів безпеки та 

органу, що здійснює контроль за 

дотриманням податкового 

законодавства. Керівники та працівники 

операторів телекомунікаційного зв’язку 

зобов’язані сприяти виконанню дій із зняття 

інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, вживати 

необхідних заходів щодо4. Зняття 

інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж покладається на 

уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції, органів безпеки та 

органу, що здійснює контроль за 

дотриманням податкового 

законодавства. Керівники та працівники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумський державний університет 

 

Податкова міліція має можливість 

проводити зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних 

мереж але в КПК України це не 

передбачено. На практиці це 

призводить до різного тлумачення 

слідчими суддями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Національної 

поліції 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. 

 

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. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

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, 

відомостей про абонентські номери 

телефонів, їх реєстраційні дані абонента 

спостереження та його звʼязків. 

4. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж покладається на 

уповноважені підрозділи органів 

Національної поліції, Національного 

антикорупційного бюро України та 

органів безпеки. Керівники та працівники 

операторів телекомунікаційного зв’язку 

зобов’язані сприяти виконанню дій із зняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Внесення зміни передбачено умовами 

Меморандуму про співпрацю між 

Україною та Міжнародним валютним 

фондом за програмою розширеного 

фінансування Extended Fund Facility. В 

ході проведення НСРД, передбаченої 

ст. 263 КПК України крім зняття 

інформації, що передається 

транспортними телекомунікаційними 

мережами, необхідно отримувати також 

відомості про абонентські номери 

телефонів, їх реєстраційні дані абонента 

спостереження та його звʼязків. 

 

 

 

 

 

 

 

 



інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, вживати 

необхідних заходів щодо нерозголошення 

факту проведення таких дій та отриманої 

інформації, зберігати її в незмінному 

вигляді.  

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

3. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж полягає у 

проведенні із застосуванням відповідних 

технічних засобів спостереження, 

відібрання 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. 

 

Старший науковий співробітник СБУ 

Щербина Л.І. 

 

4. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж здійснюється 

через уповноважені підрозділи органів 

безпеки. Устаткування для здійснення 

негласних слідчих (розшукових) дій на 

технічних засобах телекомунікацій 

впроваджується за кошти операторів 

телекомунікацій. Керівники і працівники 

операторів телекомунікацій та 

постачальників телекомунікаційних 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Невідповідність між мовною 

конструкцією та змістовним 

наповненням, яке законодавець прагнув 

відобразити в законі. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший науковий співробітник 

СБУ Щербина Л.І. 

 

Перехідними положеннями низки 

законопроектів, серед іншого, 

передбачено право нещодавно 

створених правоохоронних органів 

(ДБР, НАБУ, НБФБ тощо) на 

самостійне зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних 

мереж. 

Згідно ч.ч. 3, 4 ст. 263 чинного КПК 

України зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних 



послуг 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. 

 

мереж покладається на уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції 

та органів безпеки. Зазначений захід 

проводиться із застосуванням 

відповідних технічних засобів 

спостереження, відбору та фіксації 

змісту інформації, яка передається 

особою та має значення для досудового 

розслідування. 

Надання повноважень на здійснення 

кількома державними 

правоохоронними органами діяльності 

щодо впровадження та використання 

технічних засобів негласного 

отримання інформації на мережах 

операторів телекомунікацій, на нашу 

думку, може призвести до таких 

негативних наслідків, як: 

 необґрунтоване дублювання 

функцій державних органів щодо 

створення тотожних позицій у 

операторів телекомунікацій. 

Незважаючи на визначений 

законодавством обов’язок оператора 

встановлювати технічні засоби 

негласного отримання інформації, їх 

впровадження передбачає розробку 

заходів контррозвідувального захисту із 

залученням підрозділів СБУ і 

використанням офіційних та 

оперативних позицій з метою усунення 

загрози доступу до технічних засобів 

негласного отримання інформації, 



впроваджених на телекомунікаційному 

обладнанні оператора зв’язку; 

 додаткових значних витрат 

операторів телекомунікацій та 

державного бюджету України, 

пов’язаних з потребою створення 

необхідних технічних умов на мережах 

зв’язку та дублювання вже існуючого 

обладнання; 

 децентралізації державного 

контролю за використанням 

обладнання та втрати можливості 

ведення єдиної технічної політики у 

сфері перехоплення телекомунікацій, 

яка повинна відповідати міжнародним 

стандартам; 

 виникнення ризику 

несумісності технічних засобів 

негласного отримання інформації, 

встановлених різними 

правоохоронними (розвідувальними) 

органами, що може призвести до збоїв у 

роботі систем зв’язку та зниження 

якості телекомунікаційних послуг.  

З метою недопущення перелічених 

негативних наслідків зазначені технічні 

засоби для проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій сьогодні 

використовуються через оперативно-

технічні можливості уповноважених 

підрозділів органів безпеки. 

Тобто, впровадження технічних 

засобів і відбір інформації здійснюється 



лише органами безпеки, а фіксація 

інформації, її обробка тощо – іншими 

державними правоохоронними 

органами, у складі яких є органи 

досудового розслідування (органи 

прокуратури, Національна поліція, 

Державна кримінально-виконавча 

служба, Національне антикорупційне 

бюро, органи, що здійснюють контроль 

за додержанням податкового 

законодавства). 

Зважаючи на викладене пропонується 

внести відповідні зміни до ч. 4 ст. 263 

КПК України, виклавши її у 

запропонованій редакції. 

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. 

 

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 передання 

інформації. 

 

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. 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Дослідження інформації, отриманої 

при застосуванні технічних засобів, у разі 

необхідності здійснюється за участю 

спеціаліста. Слідчий, прокурор 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. 

… 

Генеральна прокуратура України 

 

Таке доповнення дає можливість не 

тільки слідчому, а й прокурору 

досліджувати за участю спеціаліста 

інформацію, отриману при застосуванні 

технічних засобів. Це узгоджувалося б і 

з процесуальними повноваженнями 

прокурора, визначеними у ст. 36, ст. 252 

КПК України, щодо  права прокурора 

приймати рішення про використання 

результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій для доказування у 

кримінальному провадженні. 

 



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. 

 

§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій 

Стаття 267. Обстеження 

публічно недоступних місць, житла 

чи іншого володіння особи 

 

1. Слідчий має 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-, відеоконтролю 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 з 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. 

 

Стаття 268. Установлення 

місцезнаходження 

радіоелектронного засобу 

 

1. Установлення 

місцезнаходження 

радіоелектронного засобу є 

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 

радіовипромінювальних 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 

Служба безпеки України 

 

Частину 4 виключити 

 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки НПУ 

 

2. Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу проводиться на 

підставі ухвали слідчого судді, 

постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248-

249 цього Кодексу. 

 

Частину четверту виключити 

 

 

Національна поліція України 

4. Виключити. 

 

Служба безпеки України 

 

(дивіться обґрунтування до ст.250) 

 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки 

НПУ 

(дивіться обґрунтування до ст.250) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

Зміни обумовлені пропозиціями до 

статті 250 КПК. 

 

Питання 

віднесене до 

проблемних 

(пов’язана з 

250 КПК) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2422
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2309
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2332
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2309
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2309


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 

постановлення ухвали слідчого судді 

може бути розпочато на підставі 

постанови слідчого, прокурора лише у 

випадку, передбаченому частиною 

першою статті 250 цього Кодексу. 

 

Стаття 269. Спостереження 

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 

Служба безпеки України 

 

Частину 3 виключити 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки НПУ 

2. Спостереження за особою згідно 

з частиною першою цієї статті 

проводиться на підставі ухвали слідчого 

Служба безпеки України 

 

(дивіться обґрунтування до ст.250) 

 

 

Департамент внутрішньої безпеки 

НПУ 

(дивіться обґрунтування до ст.250) 

 

Питання 

віднесене до 

проблемних 

(пов’язана з 

250 КПК) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2295
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2309
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2339
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2339
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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 

постановлення ухвали слідчого судді 

може бути розпочато на підставі 

постанови слідчого, прокурора лише у 

випадку, передбаченому частиною 

першою статті 250 цього Кодексу. 

 

судді, постановленої в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248-

249 цього Кодексу. 

 

Частину третю виключити 

 

 

Національна поліція України 

3. Виключити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

Зміни обумовлені пропозиціями до 

статті 250 КПК. 

 

 

Стаття 269-1. Моніторинг 

банківських рахунків 

 

1. За наявності обґрунтованої 

підозри, що особа здійснює злочинні 
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дії з використанням банківського 

рахунку, або з метою розшуку чи 

ідентифікації майна, що підлягає 

конфіскації або спеціальній 

конфіскації, у кримінальних 

провадженнях, віднесених до 

підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, 

прокурор може звернутися до 

слідчого судді в порядку, 

передбаченому статтями 246, 248, 249 

цього Кодексу, для винесення ухвали 

про моніторинг банківських рахунків. 

 

2. Згідно з ухвалою слідчого 

судді про моніторинг банківських 

рахунків банк зобов’язаний надавати 

Національному антикорупційному 

бюро України в поточному режимі 

інформацію про операції, що 

здійснюються на одному або 

декількох банківських рахунках. 

Слідчий суддя в ухвалі про 

моніторинг банківських рахунків 

повідомляє керівника банківської 

установи про обов’язок 

нерозголошення інформації про 

проведення цієї слідчої дії і про 

відповідну кримінальну 

відповідальність. На підставі ухвали 

слідчого судді керівник банківської 

установи зобов’язаний письмово 

попередити усіх її працівників, 



залучених до моніторингу 

банківських рахунків, про обов’язок 

нерозголошення інформації про 

проведення цієї слідчої дії і про 

відповідну кримінальну 

відповідальність. 

 

3. Інформація про операції, що 

здійснюються на банківських 

рахунках, повинна доводитися до 

відома Національного 

антикорупційного бюро України до 

виконання відповідної операції, а у 

разі неможливості - негайно після її 

виконання. 

 

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 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. 

 

Стаття 271. 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 

Національна академія прокуратури 

України 

 

8. Прокурор або слідчий за погодженням із 

прокурором протягом 24 годин з моменту 

проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії, передбаченої частиною першою 

вказаної статті, має право невідкладно 

провести обшук у житлі чи іншому 

володінні особи, щодо якої проводилась 

вказана негласна слідча (розшукова) дія, з 

дотриманням вимог статті 234 цього 

Кодексу. 

9. Якщо при проведенні контролю за 

вчиненням злочину виникає необхідність 

тимчасового обмеження конституційних 

прав особи, воно має здійснюватися в 

межах, які допускаються Конституцією 

України, на підставі рішення слідчого судді 

згідно з вимогами цього Кодексу. 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Під час проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії, передбаченої у 

ст. 271 КПК України, а саме – 

контроль за вчиненням злочину 

(наприклад, оперативна закупка 

наркотичного засобу) виникає 

об’єктивна необхідність у проведенні 

обшуку в домоволодінні особи, що 

збуває наркотичний засіб (дана 

проблема виникає у випадку збуту 

особою та її затримання не за місцем 

проживання, а у інших місцях). У 

такому випадку проведення обшуку за 

місцем проживання підозрюваної особи 

має характер невідкладної слідчої дії. 

Невиконання вимог ст. 234 КПК 

України щодо проведення обшуку може 

призвести до приховування та 

знищення співучасниками предметів, 

документів, інших доказів вчинення 

Питання 

віднесене до 

проблемних 

(пропозиції 

НЮУ ім. 

Мудрого) 
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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, якби 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

КПК України необхідно доповнити 

нормами, які регулюють загальний 

порядок здійснення форм контролю за 

вчиненням злочину. 

кримінального правопорушення. З 

метою вирішення даної проблеми 

доцільно передбачити можливість 

прокурора, слідчого за погодженням з 

прокурором невідкладно провести 

вказаний обшук за місцем проживання 

особи, щодо якої проводилася негласна 

слідча дія – контроль за вчиненням 

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 відповідно до ч. 3 ст. 233 

КПК України. 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

На теперішній час порядок 

контрольованої поставки та 

оперативної закупки регламентується  

Інструкцією «Про порядок проведення 

контрольованої поставки та 

оперативної закупівлі товарів, 

предметів, речей, послуг, документів, 

засобів і речовин, у тому числі 

заборонених для обігу, у фізичних та 

юридичних осіб незалежно від форм 

власності», яка затверджена  спільним 

наказом МВС України, СБ України, 

Міністерства доходів і зборів України 

№ 887/384/480 від 19.09.2013 року і 



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. 

 

зареєстрована у Міністерстві юстиції 

України №1776/24308 від 17.10.2013 

року. 

 Згідно зі ст. 1 КПК порядок 

кримінального провадження на 

території України визначається лише 

кримінальним процесуальним 

законодавством України. А 

кримінальне процесуальне 

законодавство України складається з 

відповідних положень Конституції 

України, міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, цього 

Кодексу та інших законів України (ч. 2 

ст. 1 КПК України).  

Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові 

особи зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України (ст. 19 

Конституції України). 

Впродовж п’яти років Верховна Рада 

України так і не прийняла спеціальний 

Закон про порядок проведення 

контрольованої поставки, 

контрольованої та оперативної 

закупки, спеціального слідчого 

експерименту, імітування обстановки 

злочину. 

Це означає, що за відсутністю в 

КПК або іншому Законі процедури 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2540%10/96-0%121%80
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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 здійснюватися в 

межах, які 

допускаються Конституцією 

України, на підставі рішення слідчого 

судді згідно з вимогами цього Кодексу. 

 

проведення контролю за вчиненням 

злочину застосування підзаконних 

нормативних актів є недопустимим з 

усіма наслідками, які з цього 

випливають. 

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 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Стаття 272. Виконання спеціального 

завдання, пов’язаного з негласним 

впровадженням у кримінально-

криміногене середовище або на відповідні 

об'єкти 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Обмеження в КПК щодо об’єктів 

виконання спеціального завдання  

залишило поза правового регулювання 

такі  різновиди оперативного 

впровадження, як внутрішньокамерна 

розробка (до речі, цей прийом 

Питання 

віднесене до 

проблемних  
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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) обґрунтування меж 

спеціального завдання; 

 

2) використання спеціальних 

несправжніх (імітаційних) засобів. 

 

1. Під час досудового розслідування 

злочинів, передбачених ч. 2  ст. 246 КК 

України (у запропонованій нами редакції) 

допускається  конспіративне введення 

штатного співробітника оперативного 

підрозділу або конфідента в кримінально-

криминогене середовище або на відповідні 

об'єкти з метою  отримання відомостей, 

речей або  документів, які мають 

значення для досудового розслідування. 

2. Об’єктами виконання спеціального 

завдання можуть бути організовані 

злочинні групи чи злочинні організації, 

окремі особи, обґрунтовано підозрювані в 

підготовці або причетності до вчинення 

злочинів,  житлові масиви, ділянки 

місцевості зі складною криміногенною або 

кримінальною обстановкою, уражені 

злочинністю об'єкти економіки, інші 

установи, організації незалежно від форм 

власності, 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). 

 3.Впровадження до кримінально-

криміногенного середовища або на 

відповідні об’єкти з метою виконання 

спеціального завдання здійснюється під 

легендою, в тому числі з можливою 

імітацією протиправної діяльності та 

використовується правоохоронними 

органами багатьох країн і не був 

визнаний ЄСПЛ незаконним методом 

одержання доказів. Наприклад, у справі 

ЄСПЛ «А проти Німеччини» (рішення 

від 15.10.1987 року заява № 12127/86 ) 

громадянин Німеччини скаржився на 

порушення ст. 6 Конвенції, коли його 

разом із співучасником затримали в 

Італії і помістили в тюремну камеру 

разом з негласним агентом, який 

виступав в ролі співкамерника і робив 

вигляд, що не розуміє німецької. При 

цьому він чув, як ті двоє говорили про 

вбивство і про те, що вчинив цей злочин 

один з них. Ця людина була допитана 

про вбивство поліцією й пізніше 

повторила свої показання. На суді 

підсудний намагався затверджувати, 

що визнання, зроблене їм у камері, було 

отримане незаконним шляхом, і 

прийняття його судом порушує його 

право на справедливий суд – авт.). 

Комісія вирішила, що його скарга 

неприйнятна за наступними 

підставами: по-перше, засудження 

заявника було засноване на його 

первісному визнанні, що 

підтверджувалося іншими непрямими 

доказами... Крім того,  відповідно до 

норми Федерального конституційного 

суду, прийом, використаний 

італійською поліцією проти заявника, 
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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. 

 

інших демонстративних дій, необхідних 

для встановлення довіри. 

4. 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. 

5. У постанові, крім відомостей, 

передбачених статтею 251 цього 

Кодексу, зазначається: 

1) обґрунтування меж спеціального 

завдання; 

2) використання спеціальних несправжніх 

(імітаційних) засобів. 

6. 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. 

7.Відомості, отримані у будь-який спосіб 

від особи, яка виконує спеціальне завдання, 

заносяться слідчим або прокурором до 

протоколу негласної слідчої (розшукової ), 

до якого додаються носії інформації, за 

допомогою яких вона була передана, речі 

або документи (їх копії)  негласно вилучені 

під час виконання спеціального завдання. 

сам по собі не є незаконним методом 

одержання доказів. В інтересах 

заявника було не говорити зі своїм 

співучасником про цей злочин у 

присутності третьої особи. Якщо він, 

проте, зробив це добровільно, 

відповідальність за те, що це 

обернулося проти нього, лежить на 

ньому. Він не стверджував, що 

негласний агент яким-небудь чином 

змусив його заговорити про вбивство 

бізнесмена. У цих обставинах не можна 

вважати, що свобода волевиявлення 

заявника була защемлена діями 

італійської поліції й, використання 

доказів, отриманих італійським 

негласним агентом, позбавляють 

заявника права на справедливий суд, 

передбаченого ст. 6 Конвенції ), «ловля 

на живця», коли конфідент виступає в 

якості потенційної жертви в 

криміногенному середовищі та інші.  

Крім того, чинний КПК не містить 

жодних виключень з правил проведення 

НС(Р)Д, пов’язаних з втручанням у 

приватне спілкування, обстеженням 

житла чи іншого володіння, а також 

контролю за вчиненням злочину. Отже, 

результати дій, які агент проводив у 

злочинному угрупуванні за власною 

ініціативою не можуть бути визнанні в 

якості допустимих доказів у 

подальшому. Безумовно, це значна 
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8. Якщо в ході виконання спеціального 

завдання особа, що його виконує, 

вимушена була у зв’язку з невідкладністю 

випадку отримати відомості, речі або 

документи у спосіб, передбачений 

статтями 260, 262, 264, 267, 269, 270, 274 

цього Кодексу   прокурор зобов’язаний 

невідкладно після отримання таких 

відомостей, речей або документів 

звернутися до слідчого судді з 

клопотанням про можливість їх 

використання у кримінальному 

провадженні. 

прогалина в законодавстві, яка 

суттєво знижує ефективність 

проникнення у злочинне угрупування для 

виконання спеціального завдання.   

Зрозуміло, що особа, яка впроваджена у 

злочинне угрупування для виконання 

спеціального завдання,  навіть 

гіпотетично, не може складати 

протокол. Вбачається, що для цього 

НС(Р)Д повинне бути зроблене 

виключення із загального правила. 

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 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Доповнити частиною другою та третьою 

такого змісту: 

2. Використання несправжніх 

(імітаційних) засобів для проведення 

конкретних негласних слідчих дій 

оформлюється відповідним протоколом. 

3. З метою забезпечення якісного 

самостійного виготовлення НІЗ 

державними органами, які уповноважені 

на здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, та органами досудового 

розслідування, бланки необхідних 

документів за письмовим рішенням 

керівника органу досудового 

розслідування можуть витребовуватися в 

органах державної влади, підприємствах, 

установах, організаціях незалежно від їх 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Враховуючи те, що ст. 273 КПК 

передбачено право виготовлення НІЗ та 

їх подальше використання під час 

проведення НСРД, з метою організації 

процесу самостійного виготовлення НІЗ 

державними органами, які 

уповноважені на здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, та 

органами досудового розслідування, в 

КПК необхідно передбачити право 

відповідних державних органів 

витребовувати бланки необхідних 

документів в органах державної влади, 

підприємствах, установах, організаціях 

незалежно від їх форми власності, які 

виготовляють їх в установленому 

законодавством порядку та зобов’язати 

 



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 

форми власності, які виготовляють їх в 

установленому законодавством порядку.  

Органи державної влади, 

підприємства, установи, організації, які 

здійснюють виготовлення бланків 

документів, та/або використовують їх під 

час виконання покладених на них 

законодавством України завдань, з метою 

забезпечення сприяння органу 

досудового розслідування в частині 

виготовлення несправжніх (імітаційних) 

засобів, в межах своєї компетенції за 

запитом органу досудового розслідування 

зобов’язані невідкладно, але не більше 

ніж у визначений у запиті строк: 

- виготовити та надати 

необхідні бланки документів; 

- внести необхідні відомості до 

наданих органом досудового 

розслідування  бланків документів.». 

 

У зв’язку з цим, частини 3 і 4 

вважати частинами 4 і 5 відповідно.  

 

останніх в рамках забезпечення 

сприяння органу досудового 

розслідування в частині виготовлення 

несправжніх (імітаційних) засобів, в 

межах своєї компетенції за запитом 

органу досудового розслідування 

виготовляти та надавати такі бланки, а 

також вносити необхідні відомості до 

наданих органом досудового 

розслідування бланків документів.  

 

 



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. 

 

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 цього Кодексу неможливе без 

завдання значної шкоди для 

кримінального провадження. 

 

2. Негласне отримання зразків 

здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді, постановленої за 

клопотанням прокурора, або за 

клопотанням слідчого, погодженого з 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Глава 22. Повідомлення про підозру 

 

Генеральна прокуратура України 

«Глава 22. Підозра» 

(Вказані зміни  кореспондуються зі змінами до інших положень КПК України щодо «повідомлення про підозру»). 

 

Національне антикорупційне бюро України 

«Глава 22. Пред’явлення обвинувачення» 

(обґрунтування відсутнє) 

Стаття 276. Випадки 

повідомлення про підозру 

 

1. Повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 278 цього 

Кодексу, у випадках: 

 

1) затримання особи на місці 

вчинення кримінального 

Національна академія прокуратури 

України 

 

1. Повідомлення про підозру 

обов’язково здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 278 цього Кодексу, 

у випадках: 

1) затримання особи з підстав та у 

порядку, передбачених статтею 208 цього 

Кодексу; 

 

     Національна академія 

прокуратури України 

 

 Зміна тексту пункту 1 частини 1 ст.276 

КПК України щодо посилання на ст.208 

цього Кодексу обумовлена тим, що 

існуюча редакція цього пункту не 

відповідає положенням ст.208 КПК 

України щодо всіх підстав та порядку 

затримання особи, що є одним з 

випадків затримання особи. 
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правопорушення чи безпосередньо 

після його вчинення; 

 

2) обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом 

запобіжних заходів; 

 

3) наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Особливості повідомлення про 

підозру окремій категорії осіб 

визначаються главою 37 цього 

Кодексу. 

 

2. У випадках, 

передбачених частиною першою цієї 

статті, слідчий, прокурор або інша 

уповноважена службова особа (особа, 

якій законом надано право 

здійснювати затримання) зобов’язані 

невідкладно повідомити 

підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42 цього 

Кодексу. 

 

3. Після повідомлення про права 

слідчий, прокурор або інша 

уповноважена службова особа на 

прохання підозрюваного зобов’язані 

детально роз’яснити кожне із 

зазначених прав. 

 

пункт другий частини першої виключити 

 

Доповнити статтю приміткою такого 

змісту: 

Примітка. Достатніми доказами для 

підозри особи є сукупність достовірних 

фактичних даних, які відповідають 

вимогам належності та допустимості, 

отриманих (зібраних) та перевірених 

слідчим, прокурором у встановленому 

законом порядку, що дають змогу на 

певний момент досудового розслідування 

зробити обґрунтований висновок про 

ймовірну причетність певної особи до 

вчинення діяння, передбаченого 

Кримінальним кодексом України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключення з тексту частини 1 

ст.276 КПК України пункту 2 «обрання 

до особи одного з передбачених цим 

Кодексом запобіжних заходів» як 

підстави для повідомлення про підозру 

узгоджується з вимогами ч.2 ст.177 та 

ст.ст.193, 194 цього Кодексу, у яких 

визначено, що підставою для обрання 

запобіжного заходу є вже наявна 

обґрунтована підозра у вчиненні 

особою кримінального 

правопорушення, а також що 

клопотання про застосування 

запобіжного заходу розглядається у 

присутності підозрюваного. Слідчий 

суддя, суд під час розгляду цього 

клопотання зобов’язаний встановити, 

чи доводять надані сторонами 

кримінального провадження докази 

обставини, які свідчать про наявність 

обґрунтованої підозри у вчиненні 

підозрюваним кримінального 

правопорушення. Тобто при обранні 

особі запобіжного заходу їй вже має 

бути повідомлено про підозру, вона вже 

повинна мати статус підозрюваного, 

тому наявність вищевказаного пункту 

як окремої підстави для повідомлення 

про підозру є зайвим. 

Доповнення тексту ст.276 КПК 

України «Приміткою» з визначенням 

ознак «достатності доказів» сприятиме 

діяльності слідчих та прокурорів щодо 
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Генеральна прокуратура України 

 

1. Складання підозри обов’язково 

здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 278 цього Кодексу, 

у випадках: 

1) затримання особи уповноваженою 

службовою особою у випадках, 

передбачених статтею 208 цього 

Кодексу;  

2) обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Особливості складання підозри 

окремій категорії осіб 

визначаються главою 37цього Кодексу. 

2. У випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, слідчий, прокурор або 

інша уповноважена службова особа (особа, 

якій законом надано право здійснювати 

затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42 цього Кодексу. 

оцінки наявних у кримінальному 

провадженні даних як доказів, 

можливості їх використання у 

кримінальному провадженні, 

виваженому підходу при складанні та 

врученні повідомлення про підозру.  

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказане кореспондується зі змінами до 

інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  
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Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Статтю викласти у новій редакції: 

Стаття 276. Притягнення як 

обвинуваченого 

1. При наявності достатніх доказів,  які  

вказують  на  вчинення  злочину певною 

особою,   слідчий за погодженням з 

прокурором, прокурор   виносить   

мотивовану  постанову  про притягнення 

цієї особи як обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Притягнення особи як обвинуваченого 

обов’язково здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 277, 278 цього 

Кодексу, у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для 

обвинувачення особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Особливості притягнення як 

обвинуваченого окремої категорії осіб 

визначаються главою 37 цього Кодексу. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. У випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, слідчий за погодженням 

з прокурором, прокурор або інша 

уповноважена службова особа (особа, якій 

законом надано право здійснювати 

затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити обвинуваченому про його права, 

передбачені статтею 42 цього Кодексу. 

3. Після повідомлення про права 

слідчий, прокурор або інша уповноважена 

службова особа на прохання 

обвинуваченого зобов’язані детально 

роз’яснити кожне із зазначених прав. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 276. Випадки визнання особи 

підозрюваною 

1. Особа визнається підозрюваною в 

порядку, передбаченому цим Кодексом у 

випадках: 

1) затримання особи уповноваженою 

службовою особою на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) виключено; 

3) наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Особливості визнання підозрюваними 

та вручення примірника постанови про 

визнання підозрюваною окремій категорії 

осіб визначаються главою 37 цього Кодексу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Чинний КПК України передбачає, що 

підозрюваним є особа, які повідомлено 

про підозру, а також особа, щодо якої 

підозру складено, але не вручено через 

невстановлення місцезнаходження, 

проте вжито заходів для його вручення. 

Однак таке трактування особи 

підозрюваного видається хибним, 

оскільки: 

- повідомлення про підозру відповідно 

до ст. 110 КПК України не є 

процесуальним рішенням слідчого чи 

прокурора. А усі їх процесуальні 

рішення мають прийматися саме у 

вигляді постанови; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1452597101916727#n3854


2. У випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, слідчий, прокурор або 

інша уповноважена службова особа (особа, 

якій законом надано право здійснювати 

затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42 цього Кодексу. 

3. Після повідомлення про права слідчий, 

прокурор або інша уповноважена службова 

особа на прохання підозрюваного 

зобов’язані детально роз’яснити кожне із 

зазначених прав. 

 

 

 

 

- момент складення (підписання) 

повідомлення про підозру не збігається 

у часі із моментом оголошення 

(здійснення) цього повідомлення 

відповідній особі; - 

- найменше порушення процесу 

повідомлення про підозру призведе до 

визнання судом цієї особи такою, що не 

набула статусу підозрюваного; 

- вжиття заходів для вручення 

повідомлення, коли місцезнаходження 

особи невідоме, видається 

розпливчатим поняттям та такі заходи 

ніяк не гарантують права 

підозрюваного на захист. При цьому 

знову ж таки залишається дискусійним, 

з якого саме моменту особа, 

місцезнаходження якої невідоме, 

набула статус підозрюваного; 

- окремою проблематикою залишається 

вручення (здійснення) повідомлень про 

підозру особам, які перебувають за 

межами України (наприклад в РФ) та 

відкрито інформують ОДР, прокурора 

про своє фактичне місце перебування. 

Такій особі особисто вручити 

повідомлення про підозру не видається 

за можливе, а вживати заходи для 

вручення у спосіб визначений для 

вручення повідомлень, смислу немає, 

оскільки ОДР, прокурору відоме її 

місцезнаходження. 
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Тому альтернативним варіантом 

видається визнання особи 

підозрюваною за постановою. І набуття 

нею прав підозрюваного саме з моменту 

винесення слідчим за погодженням із 

прокурором або прокурором постанови 

про визнання особи підозрюваною. 

Наявність такої постанови також 

зніме проблематику щодо набуття 

статусу підозрюваного особою, яка 

померла, оскільки за чинним КПК їй 

неможливо здійснити повідомлення її 

про підозру, а без повідомлення про 

підозру – неможливо закрити щодо неї 

кримінальне провадження у зв’язку із 

смертю. 

Вимоги до постанови та порядок її 

вручення, будуть визначені статтями 

276-279 цього Кодексу. 

Також доповнено норму посиланням на 

те, що підозрюваною стає особа з 

моменту затримання її лише 

уповноваженою службовою особою, що 

відповідно породжує обов’язок 

роз’яснити підозрюваному 

(затриманому) права, повідомити центр 

надання безоплатної правої допомоги, 

родичів тощо. 

У зв’язку з цим особа не вважатиметься 

підозрюваною якщо її затримала інша 

фізична особа (перехожий, який став 

свідком злочину) та яка доставляла 

такого затриманого до 
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правоохоронного органу. Наділення 

фізичних осіб (які не є спеціально 

уповноваженими особами) обов’язками 

роз’яснювати затриманій особі права та 

виконувати інші обов’язки є 

неприйнятним. 

Фізичні особи при затриманні 

злочинниця керуються положеннями 

ст. 38 КК України, відповідно до якої не 

визнаються злочинними дії потерпілого 

та інших осіб безпосередньо після 

вчинення посягання, спрямовані на 

затримання особи, яка вчинила злочин, 

і доставлення її відповідним органам 

влади, якщо при цьому не було 

допущено перевищення заходів, 

необхідних для затримання такої особи. 

 

 

 

Стаття 277. Зміст письмового 

повідомлення про підозру 

 

1. Письмове повідомлення про 

підозру складається прокурором або 

слідчим за погодженням з 

прокурором. 

Повідомлення має містити такі 

відомості: 

 

1) прізвище та посаду слідчого, 

прокурора, який здійснює 

повідомлення; 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

1. Письмове повідомлення про підозру 

складається прокурором або слідчим за 

погодженням з прокурором. 

Повідомлення має містити такі 

відомості: 

… 

 

4) зміст підозри, тобто стислий 

виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Наявність таких елементів у 

повідомленні про підозру відображає 

інформацію, яка має суттєве значення 

для підозрюваного у контексті 

забезпечення його прав. 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 Питання 

віднесене до 

проблемних 



 

2) анкетні відомості особи 

(прізвище, ім’я, по батькові, дату та 

місце народження, місце 

проживання, громадянство), яка 

повідомляється про підозру; 

 

3) найменування (номер) 

кримінального провадження, у межах 

якого здійснюється повідомлення; 

 

4) зміст підозри; 

 

5) правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статті (частини 

статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

 

6) стислий виклад фактичних 

обставин кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, у тому числі 

зазначення часу, місця його вчинення, 

а також інших суттєвих обставин, 

відомих на момент повідомлення про 

підозру; 

 

7) права підозрюваного; 

 

8) підпис слідчого, прокурора, 

який здійснив повідомлення. 

зокрема зазначення часу, місця вчинення, 

а також інших суттєвих обставин, 

відомих на момент повідомлення про 

підозру; 

… 

6) стислий виклад фактичних 

обставин кримінального правопорушення, 

у вчиненні якого підозрюється особа, у 

тому числі зазначення часу, місця його 

вчинення, а також інших суттєвих 

обставин, відомих на момент 

повідомлення про підозру; 

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого, прокурора, який 

здійснив повідомлення; 

9) місце, дата складання повідомлення 

про підозру та місце, дата і час вручення, 

підпис підозрюваного. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Підозра складається прокурором або 

слідчим за погодженням з прокурором у 

письмовій формі. 

Підозра має містити такі відомості: 

1) прізвище та посаду слідчого, 

прокурора, який склав підозру, а також 

прізвище та посаду прокурора, який 

погодив підозру, у разі її складання 

слідчим; 

2) анкетні відомості особи (прізвище, 

ім’я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказане кореспондується зі змінами 

до інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  

Також, зміни до п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 277 

пропонуються з метою уникнення 

різного тлумачення норми щодо 

підписання та затвердження підозри у 

разі її складання.   

 

 

 

 



 громадянство), щодо якої складається  

підозра; 

3) найменування (номер) кримінального 

провадження, у межах якого складається 

підозра; 

4) зміст підозри;  

5) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

6) стислий виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, у тому числі 

зазначення часу, місця його вчинення, а 

також інших суттєвих обставин, відомих 

на момент складання підозри;  

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого, прокурора, який 

склав підозру, підпис прокурора, який 

погодив підозру. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Статтю викласти у новій редакції: 

Стаття 277. Зміст постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення 

1. Постанова про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні кримінального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 



правопорушення складається прокурором 

або слідчим за погодженням з прокурором. 

Постанова має містити такі 

відомості: 

1) прізвище та посаду слідчого, 

прокурора, який виносить постанову; 

2) анкетні відомості особи (прізвище, 

ім’я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, 

громадянство), яка притягується в якості 

обвинуваченого; 

3) найменування (номер) кримінального 

провадження, у межах якого виноситься 

постанова; 

4) зміст обвинувачення; 

5) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

обвинувачується особа, із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

6) стислий виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого обвинувачується особа, у тому числі 

зазначення часу, місця його вчинення, а 

також інших суттєвих обставин, відомих 

на момент винесення постанови; 

7) права обвинуваченого; 

8) підпис слідчого, прокурора, який виніс 

постанову. 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 



1. Письмове повідомлення про підозру 

складається прокурором або слідчим. 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 277. Зміст постанови про 

визнання особи підозрюваною 

1. Постанова про визнання особи 

підозрюваною складається прокурором або 

слідчим за погодженням з прокурором. 

Постанова про визнання особи 

підозрюваною має містити такі відомості: 

1) прізвище та посаду слідчого або 

прокурора, який склав постанову, прізвище 

та посаду прокурора, який погодив 

постанову; 

2) найменування (номер) кримінального 

провадження, у межах якого складається 

постанова; 

3) стислий виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, у тому числі 

зазначення часу, місця його вчинення, а 

також інших суттєвих обставин, відомих 

на момент повідомлення про підозру; 

4) зміст підозри та правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

(ХНУВС) 

Редакція частини першої 

обмежує процесуальну самостійність 

слідчого. 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

 

Аргументація до ст.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) анкетні відомості особи (прізвище, 

ім’я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, 

громадянство), яка визнається 

підозрюваною; 

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого або прокурора, який 

склав постанову, підпис прокурора, який 

погодив постанову. 

2. Постанова про визнання особи 

підозрюваною не може бути оскаржена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 278. Вручення 

письмового повідомлення про 

підозру 

 

1. Письмове повідомлення про 

підозру вручається в день його 

складення слідчим або прокурором, а 

у випадку неможливості такого 

вручення - у спосіб, передбачений цим 

Кодексом для вручення повідомлень. 

 

2. Письмове повідомлення про 

підозру затриманій особі вручається 

не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту її затримання. 

 

3. У разі якщо особі не вручено 

повідомлення про підозру після 

двадцяти чотирьох годин з моменту 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Частину першу викласти у такій 

редакції: 

1. Письмове повідомлення про підозру 

вручається в день його складення слідчим 

або прокурором.. 

Письмове повідомлення про підозру 

стосовно особи, яка померла та щодо якої 

наявні достатні докази для її підозри у 

вчиненні кримінального правопорушення, 

вручається його захиснику та 

надсилається за його останнім місцем 

проживання. 

  

Доповнити статтю частинами п’ятою 

та шостою такого змісту:  

 

Національна академія прокуратури 

України 

Запропоновані зміни щодо 

виключення з тексту ч.1 ст.278 КПК 

України зазначеного формулювання 

узгоджувались би із положеннями 

ст.111 КПК України щодо сутності 

повідомлення як процесуальної дії, за 

допомогою якої слідчий, прокурор, 

слідчий суддя чи суд повідомляє певного 

учасника кримінального провадження з 

приводу вчинення процесуальних дій, у 

випадку, якщо участь цих осіб у таких 

діях не є обов’язковою, на відміну від 

письмового повідомлення про підозру, 

яке обов’язково повинно вручатись 

особисто підозрюваному. Крім того, 

реалізація вказаного припису на 

практиці призводить до вручення 

письмового повідомлення не особам 

Питання 

віднесене до 

проблемних 



затримання, така особа підлягає 

негайному звільненню. 

 

4. Дата та час повідомлення про 

підозру, правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статті (частини 

статті) закону України про 

кримінальну відповідальність 

невідкладно вносяться слідчим, 

прокурором до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

5. У разі неможливості вручення 

повідомлення про підозру внаслідок 

невстановлення місцезнаходження особи, 

щодо якої наявні достатні докази для 

підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення, слідчим, прокурором 

складається письмове повідомлення про 

підозру та вживаються заходи для його 

вручення у спосіб, передбачений цим 

Кодексом для вручення повідомлень. 

Письмове повідомлення про підозру у 

такому випадку вручається не пізніше 

двадцяти чотирьох годин з моменту 

встановлення місцезнаходження 

підозрюваного, його явки або затримання.  

 

6. У випадку відмови підозрюваного 

від отримання повідомлення про підозру, 

прокурор або слідчий складає про це 

відповідний протокол за участю понятих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо яких наявні достатні докази для 

підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення, а їх родичам, іншим 

стороннім особам, що суперечить 

вимогам КПК, які визначають ознаки 

інституту повідомлення про підозру, а 

також порушує права вказаних осіб. 

Слід також враховувати, що згідно з 

ч.1 ст.42 КПК України особа може 

набути статус підозрюваного за умов 

лише  складання щодо неї повідомлення 

про підозру, яке не вручається особі 

внаслідок невстановлення її 

місцезнаходження із одночасним 

вжиттям заходів для його вручення у 

спосіб, передбачений Кодексом для 

вручення повідомлень. 

Аналізуючи положення статей 

276–278 КПК України, можна дійти 

висновку, що повідомлення про підозру 

може бути здійснено лише щодо живої 

особи. При цьому слідчий або прокурор 

зобов’язані вручити підозрюваному 

письмове повідомлення про підозру у 

визначені статтею 278 КПК України 

строки, а у випадку неможливості 

такого вручення – у спосіб, 

передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень. 

Наразі у чинному КПК України 

не врегульовано питання, коли сторона 

обвинувачення, маючи достатньо 

даних, які вказують, що конкретна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особа вчинила кримінальне 

правопорушення, не може здійснити 

повідомлення про підозру у зв’язку зі 

смертю останньої. 

Сьогодні з метою забезпечення 

норм процесуального права на практиці 

у таких випадках органом досудового 

розслідування складається письмове 

повідомлення про підозру стосовно 

такої особи, яке потім спрямовується 

її близьким та родичам. 

У такому випадку, незважаючи 

на смерть вказаної особи, орган 

досудового розслідування зобов’язаний 

у будь-якому разі в обов’язковому 

порядку виконати вимоги КПК України 

(ст. 2, ч. 2 ст. 9 цього Кодексу тощо) 

щодо проведення повного та 

неупередженого розслідування та 

здобути належні допустимі докази 

причетності такої особи до злочину 

або ж виявити обставини, що 

виправдовують останню, та надати їм 

належну правову оцінку.  

Таким чином, зазначені зміни 

дадуть забезпечити як права такої 

особи, так  і потерпілих, а також 

дотримання принципу законності під 

час досудового розслідування 

кримінальних правопорушень такої 

категорії. 

Доповнення ст. 278 КПК України 

запропонованою п’ятою частиною 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узгоджувалась б із положеннями ст.42 

цього Кодексу щодо підстав набуття 

особою статусу підозрюваного, 

усувала б наявні прогалини у 

регулюванні випадків, коли в результаті 

проведеного досудового розслідування 

встановлено достатні докази вчинення 

кримінального правопорушення певною 

особою, якій неможливо вручити 

письмове повідомлення про підозру 

через її відсутність, невстановлення 

місцеперебування тощо. Крім того, це 

надало б можливість оголошувати 

таку особу у розшук саме як 

підозрюваного. Припис щодо вручення 

письмового повідомлення про підозру не 

пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту встановлення 

місцезнаходження підозрюваного, його 

явки або затримання, узгоджується з 

вимогами, передбаченими у ч.2 цієї 

статті.  

Доповнення ст.278 КПК України 

шостою частиною усуває наявну 

прогалину у законі, пов’язану із 

неврегульованістю  дій слідчого, 

прокурора у випадку відмови 

підозрюваного отримувати письмове 

повідомлення про підозру. 

Запропонований порядок фактично 

сформований існуючою 

правозастосовною практикою. 

 



 

Генеральна прокуратура України 

 

Стаття 278. Вручення підозри  

 

1. Підозра вручається в день її 

складення слідчим або прокурором, а у 

випадку неможливості такого вручення - у 

спосіб, передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень, про що складається 

протокол.  

Підозру також може бути вручено за 

дорученням слідчого або прокурора 

іншими уповноваженими особами (в 

тому числі співробітниками 

оперативних підрозділів). 

Належним підтвердженням вручення 

особі підозри є розпис особи про її 

отримання, в тому числі на поштовому 

повідомленні, відеозапис вручення особі 

(відмови від отримання) підозри, будь-які 

інші дані, які підтверджують факт 

вручення особі (відмови від отримання) 

підозри.  

У випадку не вручення особі підозри в 

день її складання прокурор, слідчий 

вживають заходів для  її вручення у 

спосіб, передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень. 

2. Підозра затриманій особі вручається 

не пізніше двадцяти чотирьох годин з 

моменту її затримання. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Зміни до ч. ч. 1-3, 5 ст. 278 КПК 

України кореспондуються зі змінами до 

інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  

 Крім того, у ч. 1 ст. 278 КПК 

України пропонується визначити, що є 

належним підтвердженням вручення 

підозри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. У разі якщо особі не вручено підозру 

після двадцяти чотирьох годин з моменту 

затримання, така особа підлягає 

негайному звільненню. 

4. У разі складання підозри щодо особи, 

яка померла, слідчий (прокурор) письмово 

інформує про це близьких родичів та 

членів сім’ї померлої особи, 

встановлених у ході досудового 

розслідування з роз'ясненням права та 

строку подання заяви про непогодження 

із закриттям кримінального 

провадження з підстави, передбаченої 

пунктом 5 частини першої статті 284 

цього Кодексу. Строк подання такої 

заяви не може перевищувати 30 днів з 

дня отримання відповідної інформації. 

5. Дата та час складення підозри, правова 

кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність невідкладно 

вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Статтю викласти у новій редакції: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 



Стаття 278. Вручення постанови 

про притягнення особи як обвинуваченого 

у вчиненні кримінального правопорушення 

 

1. Постанова про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення вручається в день його 

складення слідчим або прокурором, а у 

випадку неможливості такого вручення - у 

спосіб, передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень. 

2. Постанова про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення затриманій особі 

вручається не пізніше двадцяти чотирьох 

годин з моменту її затримання. 

3. У разі якщо особі не вручено 

постанову про притягнення її як 

обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення після двадцяти чотирьох 

годин з моменту затримання, така особа 

підлягає негайному звільненню. 

4. Дата та час вручення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення, 

правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

обвинувачується особа, із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність 

невідкладно вносяться слідчим, прокурором 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Вручення постанови про визнання 

особи підозрюваною 

1. Примірник постанови про визнання 

особи підозрюваною вручається слідчим, 

прокурором, а за їх дорученням - 

оперативним підрозділом особисто особі, 

яка визнана підозрюваною, в день її 

складення прокурором або погодження 

прокурором, а у випадку неможливості 

такого вручення – у спосіб, передбачений 

цим Кодексом для вручення повідомлень, про 

що складається протокол. Примірник 

постанови про визнання підозрюваною 

особи, яка померла, направляється одному 

з її близьких родичів у спосіб, передбачений 

цим Кодексом для вручення повідомлень. 

2. Примірник постанови про визнання 

особи підозрюваною затриманій особі 

вручається не пізніше двадцяти чотирьох 

годин з моменту її затримання. 

3. У разі якщо особі не вручено 

повідомлення про підозру після двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання, 

така особа підлягає негайному звільненню. 

4. Дата та час складення або 

погодження прокурором постанови про 

визнання особи підозрюваною, правова 

кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, із зазначенням статті 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Аргументація до ст.276 



(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність невідкладно 

вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

Стаття 279. Зміна 

повідомлення про підозру 

 

1. У випадку виникнення підстав 

для повідомлення про нову підозру або 

зміну раніше повідомленої підозри 

слідчий, прокурор зобов’язаний 

виконати дії, передбачені статтею 

278 цього Кодексу. Якщо 

повідомлення про підозру здійснив 

прокурор, повідомити про нову 

підозру або змінити раніше 

повідомлену підозру має право 

виключно прокурор. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

1. У разі виникнення підстав для зміни 

повідомленної  підозри слідчий, прокурор 

зобов’язаний виконати дії, передбачені ст. 

278 цього Кодексу, і заново у повному 

об’ємі повідомити особу про підозру. Якщо 

повідомлення про підозру здійснив 

прокурор, змінити раніше повідомлену 

підозру має право виключно прокурор, який 

здійснив таке повідомлення про підозру. 

 

2. Якщо під час досудового 

розслідування кримінального 

провадження частина повідомленої 

підозри не дістала свого підтвердження, 

слідчий, а в разі повідомлення підозри 

прокурором – виключно прокурор, своєю 

постановою закриває провадження у цій 

частині повідомленої підозри в порядку, 

передбаченому статтями 283 та 284 

цього Кодексу, про що оголошує 

підозрюваному, з обов’язковим 

роз’ясненням її сутності”. 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Необхідність виключення в існуючому 

викладенні  в ст. 279 КПК  понять 

“зміна раніше повідомленої  підозри” 

та “нова підозра”, оскільки 

законодавцем не розкрито сутність  

цих термінів ,  а також не зазначено 

випадків їх застосування, що викликає  

проблеми, пов’язані з реалізацією 

положень, викладених у ст. 279 КПК у 

правозастосовній практиці  органів 

досудового розслідування та 

прокуратури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

Пропозиції не 

розглядалися 

 

 

 Питання 

віднесене до 

проблемних 
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Стаття 279. Зміна підозри 

 

1. У випадку виникнення підстав для 

складання нової підозри або зміни раніше 

складеної підозри слідчий, прокурор 

зобов’язаний виконати дії, 

передбачені статтею 278 цього Кодексу. 

Якщо підозру склав прокурор, скласти 

нову підозру або змінити раніше складену 

підозру має право виключно прокурор. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Статтю викласти у новій редакції: 

 

Стаття 279. Зміна пред’явленого 

обвинувачення 

Якщо під час досудового розслідування 

виникне необхідність для пред’явлення 

нового обвинувачення або зміну раніше 

пред’явленого обвинувачення слідчий, 

прокурор зобов'язаний виконати дії, 

передбачені ст. 278 цього Кодексу. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 279. Повідомлення про нову 

підозру, зміна, уточнення пред’явленої 

підозри 

1. У випадку виникнення підстав для 

визнання особи підозрюваною у вчиненні 

іншого кримінального правопорушення 

Вказане кореспондується зі 

змінами до інших положень КПК 

України щодо «повідомлення про 

підозру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Запропонована редакція ст. 279 

викладена в контексті приведених вище 

змін до ст. 276-278 КПКУ. 
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або зміни чи уточнення фактичних 

обставин, змісту, правової кваліфікації 

раніше пред’явленої підозри прокурор або 

слідчий за погодженням з прокурором 

зобов’язаний винести про це постанову та 

виконати дії, передбачені статтею 278 

цього Кодексу. Якщо постанову про 

визнання особи підозрюваною склав 

прокурор, скласти постанову про нову 

підозру або про зміну чи уточнення 

фактичних обставин, змісту, правової 

кваліфікації раніше пред’явленої підозри 

має право виключно прокурор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При цьому вводиться нове поняття 

«уточнення» підозри. 

Так у п. 3 ч. 1 ст. 277 КПК України 

ябед вказано, що у постанові про 

визнання особи підозрюваною має 

міститися стислий виклад фактичних 

обставин кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого 

підозрюється особа, у тому числі 

зазначення часу, місця його вчинення, а 

також інших суттєвих обставин, 

відомих на момент повідомлення про 

підозру. 

Тобто, якщо слідчий в подальшому 

більш точно і повно встановив час, 

місце, спосіб, інші обставини вчинення 

кримінального правопорушення, 

редакцію статті, яка інкримінується, 

виявив технічні помилки у постанові, 

то у цьому випадку виноситься 

постанова про уточнення фактичних 

обставин та/або змісту та/або 

правової кваліфікації раніше 

пред’явленої підозри, а якщо 

встановлено суттєво інші обставини, 

що потягнуло за собою також і 

зміну  правової кваліфікації дій 

підозрюваного, - про зміну фактичних 

обставин та/або змісту та/або 

правової кваліфікації раніше 

пред’явленої підозри. 

 

Глава 23. Зупинення досудового розслідування 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1452597101916727#n2503


Стаття 280. Підстави та 

порядок зупинення досудового 

розслідування після повідомлення 

особі про підозру 

 

1. Досудове розслідування може 

бути зупинене після повідомлення 

особі про підозру у разі, якщо: 

 

1) підозрюваний захворів на 

тяжку хворобу, яка перешкоджає 

його участі у кримінальному 

провадженні, за умови 

підтвердження цього відповідним 

медичним висновком; 

 

2) оголошено в розшук 

підозрюваного; 

 

2-1) слідчий суддя відмовив у 

задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування; 

 

3) наявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва. 

 

2. До зупинення досудового 

розслідування слідчий зобов’язаний 

виконати всі слідчі (розшукові) та 

інші процесуальні дії, проведення яких 

необхідне та можливе, а також всі 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

… 

2. Досудове розслідування може бути 

зупинене, якщо були вжиті всі необхідні 

та можливі слідчі дії, але 

місцезнаходження особи, яка вчинила 

злочин, не було встановлено. 

3. До зупинення досудового розслідування 

слідчий зобов’язаний виконати всі слідчі 

(розшукові) та інші процесуальні дії, 

проведення яких необхідне та можливе, а 

також всі дії для здійснення розшуку 

підозрюваного, якщо зупинити досудове 

розслідування необхідно у зв’язку з 

обставинами, передбаченими пунктом 2 

частини першої цієї статті. 

… 

 

Служба безпеки України 

 

Доповнити частиною другою такого 

змісту: 

2. Досудове розслідування зупиняється у 

випадку коли не встановлено особу, яка 

вчинила злочин після проведення всіх 

необхідних і можливих слідчих 

(розшукових) дій. 

Частини 2 – 5 вважати частинами 3 – 6 

відповідно.  

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

Згідно з практикою європейських 

поліцейських організацій такі 

нерозкриті справи підлягають 

зупиненню. Відповідні положення 

існують в КПК Чехії (1960 р.), Польщі 

(1964 р.), Німеччини тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба безпеки України 

 

Відповідно до статей 219, 284 КПК 

зобов’язує слідчого, прокурора закрити 

кримінальне провадження у разі коли 

строк досудового розслідування 

закінчився. Разом з тим, закриття 

провадження щодо  нерозкритого 

злочину до закінчення строків давності 

суперечить загальним принципам 

кримінального процесу. У зв’язку з цим, 

пропонується   передбачити у статті 

Пропозиції не 

розглядалися 

 

 

Питання 

віднесене до 

проблемних  



дії для здійснення розшуку 

підозрюваного, якщо зупинити 

досудове розслідування необхідно у 

зв’язку з обставинами, 

передбаченими пунктом 2 частини 

першої цієї статті. 

 

3. Якщо у кримінальному 

провадженні є два або декілька 

підозрюваних, а підстави для 

зупинення стосуються не всіх, 

прокурор має право виділити 

досудове розслідування і зупинити 

його стосовно окремих підозрюваних. 

 

4. Досудове розслідування 

зупиняється вмотивованою 

постановою прокурора або слідчого 

за погодженням з прокурором, 

відомості про що вносяться до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Копія постанови 

надсилається стороні захисту, 

потерпілому, представнику 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, які 

мають право її оскаржити слідчому 

судді. 

 

5. Після зупинення досудового 

розслідування проведення слідчих 

(розшукових) дій не допускається, 

крім тих, які спрямовані на 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

1. Досудове розслідування може бути 

зупинене після повідомлення особі про 

підозру у разі, якщо: 

Частину першу доповнити пунктом 

чотири такого змісту: 

4) не встановлено особу, яка вчинила 

кримінальне правопорушення (крім 

особливо тяжких злочинів); 

4. Досудове розслідування зупиняється 

вмотивованою постановою прокурора або 

слідчого за погодженням з  прокурором, 

відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Копія 

постанови надсилається стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, які мають право її 

оскаржити слідчому судді, а також 

надається прокурору. 

 

280 як підставу зупинення досудового 

розслідування у провадженнях, де не 

встановлено особу, яка вчинила злочин, 

виконання всіх необхідних і можливих 

слідчих дій, для встановлення такої 

особи.   

 

Національна поліція України 

Відмова від зупинення розслідування у 

зв’язку з невстановленням винних осіб. 

Відповідно до КПК, лише слідчі мають 

право приймати у кримінальних 

провадженнях остаточні рішення як 

про направлення обвинувальних актів 

до суду, так і про закриття 

кримінальних проваджень. Всі інші 

провадження повинні перебувати в 

сейфі слідчого, незважаючи на те, в 

якому році вони були розпочаті. 

Указана ситуація, зважаючи на 

відсутність положень про можливість 

зупинення досудового розслідування при 

невстановленні винних осіб, призвела до 

постійного зростання навантаження 

на слідчих.  

Так, кількість кримінальних 

проваджень без прийнятого рішення 

стрімко зростає. Якщо на початок 

2013 року їх кількість становила 148 

тис., у 2014 році – 362,5 тис, 2015 – 
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встановлення місцезнаходження 

підозрюваного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Досудове розслідування може бути 

зупинено після складання підозри, у разі, 

якщо:  

1) підозрюваний або особа, щодо якої 

передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру 

захворів на тяжку хворобу, яка 

перешкоджає його участі у кримінальному 

провадженні, за умови підтвердження 

цього відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваного або особу, щодо якої 

передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру, 

оголошено в розшук;  

…1. Досудове розслідування може бути 

зупинено після складання підозри, у разі, 

якщо:  

1) підозрюваний або особа, щодо якої 

передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру 

512,7 тис., 2016 – 664 тис., на початок 

2017 року – вже 913 тис., а на сьогодні 

перевищила мільйон кримінальних 

проваджень. Це призводить до 

накопичення таких проваджень у 

сейфах, а за відсутності вільного місця 

в них – в шафах, а іноді на столах, 

підвіконнях в службових приміщеннях, 

які не пристосовані до такої кількості 

кримінальних проваджень (у 

середньому в одного слідчого перебуває 

300 проваджень). 

Генеральна прокуратура України 

 

Суттєвою проблемою на 

сьогоднішній день є відсутність у 

КПК України положень, які б 

передбачали зупинення досудового 

розслідування у зв’язку з не 

встановленням особи, яка скоїла 

злочин. Відсутність цієї норми 

створює значне навантаження як на 

слідчих, так і процесуальних 

керівників, які фактично накопичують 

вказані провадження без прийнятих 

рішень, що призводить до викривлення 

статистичної звітності та 

створення штучного навантаження. 

Крім того, вказане 

кореспондується зі змінами до інших 

положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  



захворів на тяжку хворобу, яка 

перешкоджає його участі у кримінальному 

провадженні, за умови підтвердження 

цього відповідним медичним висновком; 

2) підозрюваного або особу, щодо якої 

передбачається застосування 

примусових заходів виховного характеру, 

оголошено в розшук;  

…. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Стаття 280. Підстави та порядок 

зупинення досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру 

пред’явлення обвинувачення 

1. Досудове розслідування може бути 

зупинене після повідомлення особі про 

підозру винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення у 

разі, якщо: 

1) підозрюваний обвинувачений 

захворів на тяжку хворобу, яка 

перешкоджає його участі у кримінальному 

провадженні, за умови підтвердження 

цього відповідним медичним висновком; 

2) оголошено в розшук підозрюваного 

обвинуваченого; 

….. 

2. До зупинення досудового 

розслідування слідчий зобов’язаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



виконати всі слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії, проведення яких необхідне 

та можливе, а також всі дії для здійснення 

розшуку підозрюваного обвинуваченого, 

якщо зупинити досудове розслідування 

необхідно у зв’язку з обставинами, 

передбаченими пунктом 2 частини першої 

цієї статті. 

3. Якщо у кримінальному провадженні є 

два або декілька підозрюваних 

обвинувачених, а підстави для зупинення 

стосуються не всіх, прокурор має право 

виділити досудове розслідування і зупинити 

його стосовно окремих підозрюваних 

обвинувачених. 

…… 

5. Після зупинення досудового 

розслідування проведення слідчих 

(розшукових) дій не допускається, крім 

тих, які спрямовані на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного 

обвинуваченого. 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

1. Досудове розслідування може бути 

зупинене після повідомлення особі про 

підозру у разі, якщо: 

….. 

4) стосовно кримінального 

правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

Див.: обґрунтування до запропонованих 

змін щодо розшуку свідка та 

потерпілого 

 

Надасть можливість стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1457939307074537#n2514


5) оголошено в розшук свідка або 

потерпілого. 

4. Досудове розслідування зупиняється 

вмотивованою постановою прокурора або 

слідчого за погодженням з прокурором, 

відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Копія 

постанови надсилається стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, які мають право її 

оскаржити слідчому судді. 

Мотивувальна частина постанови 

про зупинення досудового розслідування 

повинна містити відомості про: 

1) фактичні обставини 

кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, та 

його правову кваліфікацію із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність;  

2) підстави повідомлення особі про 

підозру;  

3) дані про особу, підозрювану у 

вчиненні кримінального правопорушення;  

4) підстави зупинення досудового 

розслідування; 

5) мотиви прийняття постанови 

та їх обґрунтування; 

6) обґрунтування неможливості 

продовження або закінчення досудового 

розслідування. 

 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження обґрунтувати скаргу до 

слідчого судді на постанову про 

зупинення досудового розслідування, а 

прокурору належним чином 

здійснювати наглядову функцію   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

4. Досудове розслідування 

зупиняється вмотивованою постановою 

прокурора або слідчого за погодженням з 

прокурором, відомості про що вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Копія постанови не пізніше 24 годин 

надсилається стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, які мають право її 

оскаржити слідчому судді. 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

Запропонована зміна викликана 

метою своєчасного повідомлення 

передбачених у КПК України учасників і 

їх можливості відреагувати на 

прийняте рішення. 

 

 

 

Стаття 281. Розшук 

підозрюваного 

 

1. Якщо під час досудового 

розслідування місцезнаходження 

підозрюваного невідоме або особа 

перебуває за межами України та не 

з’являється без поважних причин на 

виклик слідчого, прокурора за умови 

його належного повідомлення про 

такий виклик, то слідчий, прокурор 

оголошує його розшук. 

 

2. Про оголошення розшуку 

виноситься окрема постанова, якщо 

досудове розслідування не 

зупиняється, або вказується в 

постанові про зупинення досудового 

Департамент міжніродного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

1. Слідчий, прокурор оголошує розшук 

підозрюваного якщо під час досудового 

розслідування:  

1) місцезнаходження підозрюваного 

невідоме;  

2) підозрюваний ухиляється від явки 

на виклик слідчого, прокурора, слідчого 

судді чи суду та існують обґрунтовані 

підстави вважати, що він виїхав до іншої 

країни або до тимчасово окупованих 

територій України.   

2. Про оголошення розшуку виноситься 

окрема постанова, якщо досудове 

розслідування не зупиняється, або 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

Пропозиції напрацьовані підгрупою №3 

щодо питань міжнародного розшуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядалися  



розслідування, якщо таке рішення 

приймається, відомості про що 

вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

3. Здійснення розшуку 

підозрюваного може бути доручено 

оперативним підрозділам. 

 

вказується в постанові про зупинення 

досудового розслідування, якщо таке 

рішення приймається, відомості про що 

вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

Постанова про оголошення 

підозрюваного у розшук з підстав, 

передбачених пунктом 2 частини першої 

цієї статті, повинна бути мотивована 

(містити обґрунтовані відомості щодо 

ухилення підозрюваним від явки на виклик 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду 

та наявності достатніх даних про виїзд 

розшукуваного підозрюваного до іншої 

країни або до тимчасово окупованих 

територій України, зокрема наявності у 

такого підозрюваного закордонного 

паспорту, повідомлення компетентних 

органів про реєстрацію перетинання ним 

кордону, поштове листування, показання 

свідків тощо).    
3. Здійснення розшуку підозрюваного 

може бути доручено оперативним 

підрозділам. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Доповнити статтю частиною четвертою 

такого змісту: 

 

4. Якщо місцезнаходження особи відносно 

якої повернуто обвинувальний акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Згідно ст. 3 ч. 1 п. 5 КПК України 

досудове розслідування - стадія 

кримінального провадження, яка 

починається з моменту внесення 

відомостей про кримінальне 



невідомо, слідчий за погодженням з 

прокурором чи прокурор оголошує його у 

розшук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

 

1. Якщо під час досудового розслідування 

місцезнаходження підозрюваного невідоме 

або особа перебуває за межами України або 

на території України на якій органи 

державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження та не 

з’являється без поважних причин на виклик 

слідчого, прокурора за умови його 

належного повідомлення про такий виклик, 

то слідчий, прокурор оголошує його розшук. 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і закінчується 

закриттям кримінального провадження 

або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Тобто 

після направлення обвинувального акта 

до суду стадія кримінального 

провадження закінчена. Прокурор, 

слідчий оголосити особу у розшук може 

на стадій досудового розслідування. 

Тому після повернення обвинувального 

акту для усунення недоліків, 

процесуальної можливості у прокурора 

чи слідчого оголосити особу у розшук 

немає. 

 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

 

Зважаючи на те, що перебування особи 

у міжнародному розшуку є 

специфічною умовою для, здійснення 

спеціального досудового розслідування 

чи спеціального судового провадження, 

необхідно чітко встановити процедуру 

та підстави оголошення міжнародного 

розшуку. 

 

 



 

Доповнити частиною третьою такого 

змісту: 

 

3.У разі наявності інформації про те, що 

підозрюваний може перебувати за межами 

України, виноситься окрема постанова про 

оголошення міжнародного розшуку. 

Відповідно частину третю вважати 

частиною четвертою. 

 

Національна поліція України 

Стаття 281. Розшук підозрюваного та 

заходи з установлення особи, яка вчинила 

злочин 

… 

Доповнити частиною четвертою 

такого змісту: 

4. Після зупинення досудового 

розслідування з підстав, передбачених 

пунктом 4 частини першої статті 280 

цього Кодексу, заходи з установлення 

особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, покладаються на 

оперативні підрозділи. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Якщо під час досудового 

розслідування місцезнаходження 

підозрюваного або особи, щодо якої 

передбачається застосування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

 

 

Зміни пропонуються з метою 

забезпечення безперервності 

здійснення заходів щодо розкриття 

кримінального правопорушення навіть 

коли досудове розслідування зупинене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Не врегульованим залишається 

питання розшуку осіб, які не досягли 



примусових заходів виховного 

характеру, невідоме або особа перебуває 

за межами України та не з’являється без 

поважних причин на виклик слідчого, 

прокурора за умови його належного 

повідомлення про такий виклик,, то 

слідчий, прокурор оголошує його розшук. 

… 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Якщо під час досудового 

розслідування місцезнаходження 

підозрюваного  обвинуваченого невідоме 

або особа перебуває за межами України та 

не з’являється без поважних причин на 

виклик слідчого, прокурора за умови його 

належного повідомлення про такий виклик, 

то слідчий, прокурор оголошує його розшук. 

….. 

3. Здійснення розшуку підозрюваного  

обвинуваченого може бути доручено 

оперативним підрозділам 

 

 

віку кримінальної відповідальності і 

вчинили суспільно-небезпечне діяння, 

яке підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність.  

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 282. Відновлення 

досудового розслідування 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Пропозиції не 

розглядались 



1. Зупинене досудове 

розслідування відновлюється 

постановою слідчого, прокурора, 

якщо підстави для його зупинення 

перестали існувати (підозрюваний 

видужав, його місцезнаходження 

встановлено, завершено проведення 

процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва), а 

також у разі потреби проведення 

слідчих (розшукових) чи інших 

процесуальних дій. Копія постанови 

про відновлення досудового 

розслідування надсилається стороні 

захисту, потерпілому, представнику 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. 

 

2. Зупинене досудове 

розслідування також відновлюється у 

разі скасування слідчим суддею 

постанови про зупинення досудового 

розслідування. 

 

3. Відомості про відновлення 

досудового розслідування вносяться 

слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

Стаття 282. Відновлення досудового 

розслідування 

… 

2. Зупинене досудове розслідування 

також відновлюється у разі скасування 

слідчим суддею постанови про зупинення 

досудового розслідування. 

 

3. Зупинене досудове розслідування 

також відновлюється у разі визнання 

Європейським судом з прав людини у 

своєму рішенні порушення статті 2 або 3 

Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод.  

4. Відомості про відновлення 

досудового розслідування вносяться 

слідчим, прокурором до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

Національна поліція України 

1. Зупинене досудове розслідування 

відновлюється постановою слідчого, 

прокурора, якщо підстави для його 

зупинення перестали існувати 

(підозрюваний видужав, його 

місцезнаходження встановлено, завершено 

проведення процесуальних дій у межах 

міжнародного співробітництва), а також у 

разі потреби проведення слідчих 

(розшукових) чи інших процесуальних дій. 

Копія постанови про відновлення 

досудового розслідування надсилається 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України 

 

Унормування положень статті у зв’язку 

з внесенням змін до статті 280 КПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прокурору, стороні захисту, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Зупинене досудове розслідування 

відновлюється постановою слідчого, 

прокурора, якщо підстави для його 

зупинення перестали існувати 

(підозрюваний обвинувачений видужав, 

його місцезнаходження встановлено, 

завершено проведення процесуальних дій у 

межах міжнародного співробітництва), а 

також у разі потреби проведення слідчих 

(розшукових) чи інших процесуальних дій. 

Копія постанови про відновлення 

досудового розслідування надсилається 

стороні захисту, потерпілому, представнику 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. 

… 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування 

§ 1. Форми закінчення досудового розслідування 

 

Стаття 283. Загальні 

положення закінчення досудового 

розслідування 

 

1. Особа має право на розгляд 

обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

2. Прокурор, прийшовши до висновку, 

що зібрані під час досудового 

розслідування докази є достатніми для 

прийняття процесуального рішення у 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Відповідно до ч. 1 ст.22 КПК 

кримінальне провадження здійснюється 

на основі змагальності, що передбачає  

самостійне обстоювання стороною 

обвинувачення і стороною  захисту 

 



припинення шляхом закриття 

провадження. 

 

2. Прокурор зобов’язаний у 

найкоротший строк після 

повідомлення особі про підозру 

здійснити одну з таких дій: 

 

1) закрити кримінальне 

провадження; 

 

2) звернутися до суду з 

клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

 

3) звернутися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. 

 

3. Відомості про закінчення 

досудового розслідування вносяться 

прокурором до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

кримінальному провадженні, 

зобов'язаний здійснити одну з таких дій: 

1) закрити кримінальне провадження; 

2)звернутися до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

3)звернутися до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 

3. Сторона захисту   має право 

звернутись до суду із відповідним 

клопотанням, у якому  викласти свою 

правову позицію стосовно дій, виконаних 

прокурором  відповідно до положень ч. 2 

ст. 283 цього Кодексу. 

Клопотання  складається з вступної, 

описової, заключної частини і додатків.  

Копія відповідного клопотання 

надсилається відповідному прокурору, 

потерпілому  і підлягає  оголошенню  під 

час судового розгляду після виконання 

дій, передбачених  статтею 348 цього  

Кодексу. 

4. Відомості про закінчення 

досудового розслідування вносяться 

прокурором  до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

їхніх правових позицій. Відповідно до 

ст.ст. 91, 277, 291 КПК  прокурор 

формулює свою правову позицію в 

обвинувальному акті (або в інших  

документах відповідно до положень ч. 2 

ст. 283 КПК) і передає його до суду. В 

КПК не передбачено  право сторони 

захисту висловити свою правову 

позицію, як це  вказано стосовного 

такого права у сторони обвинувачення, 

аж до моменту судових дебатів під час 

судового розгляду. Все це відбувається 

під час дії  ч. 2 ст. 22 КПК , відповідно 

до якої сторони кримінального 

провадження мають рівні права на 

збирання та подання до суду речей, 

документів, інших  доказів, клопотань, 

скарг, а також на реалізацію інших 

процесуальних прав, передбачених  цим 

Кодексом. 

Також необхідно враховувати, що 

положення ч. 5 ст. 291 КПК стосовно 

заборони  надання суду, крім 

обвинувального акта і реєстра 

матеріалів досудового розслідування, 

інших  документів до початку судового 

розгляду, стосується виключного 

сторони обвинувачення.  

 

Генеральна прокуратура України 

 



1. Особа має право на розгляд 

обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його 

припинення шляхом закриття 

провадження. 

2. Прокурор зобов’язаний у 

найкоротший строк після складання 

підозри здійснити одну з таких дій: 

….. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Особа має право на розгляд 

обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його припинення 

шляхом закриття провадження. 

2. Прокурор зобов’язаний у 

найкоротший строк після повідомлення 

особі про підозру винесення постанови 

про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення 

здійснити одну з таких дій: 

…… 

 

Вказане кореспондується зі змінами до 

інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 284. Закриття 

кримінального провадження та 

провадження щодо юридичної 

особи 

 

1. Кримінальне провадження 

закривається в разі, якщо: 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

1. Кримінальне провадження закривається в 

разі, якщо: 

… 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Суть строку давності полягає у тому, 

що через певний період часу винне 

діяння, залежно від його тяжкості, 

втрачає свою небезпеку для 

Пропозиції не 

розглядались 



 

1) встановлена відсутність події 

кримінального правопорушення; 

 

2) встановлена відсутність в 

діянні складу кримінального 

правопорушення; 

 

3) не встановлені достатні докази 

для доведення винуватості особи в 

суді і вичерпані можливості їх 

отримати; 

 

4) набрав чинності закон, яким 

скасована кримінальна 

відповідальність за діяння, вчинене 

особою; 

 

5) помер підозрюваний, 

обвинувачений, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для 

реабілітації померлого; 

 

6) існує вирок по тому самому 

обвинуваченню, що набрав законної 

сили, або постановлена ухвала суду 

про закриття кримінального 

провадження по тому самому 

обвинуваченню; 

 

7) потерпілий, а у випадках, 

передбачених цим Кодексом, його 

представник відмовився від 

9) стосовно податкових зобов’язань особи, 

яка вчинила дії, передбачені статтею 212 

Кримінального кодексу України, досягнутий 

податковий компроміс відповідно до 

підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України; 

10) Закінчився строк давності, 

передбачений статтею 49 Кримінального 

кодексу України, а особа, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, не була 

встановлена. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Частину першу доповнити пунктом 101 

та 11 такого змісту: 

10¹) після повідомлення особі про 

підозру закінчився строк досудового 

розслідування, визначений статтею 

219 цього Кодексу, крім випадку 

повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину проти життя та здоров’я особи. 

 

11) Слідчий, прокурор зобов’язані 

закрити кримінальне провадження також 

у разі, коли строк досудового 

розслідування, визначений статтею 

219 цього Кодексу, закінчився та жодній 

особі не було повідомлено про підозру. 

 

суспільства. З цієї точки зору, 

розслідування злочинів після закінчення 

зазначених строків давності стає 

тягарем для державного бюджету та 

марним витрачанням ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

У КПК України доцільно передбачити 

право прокурора закривати 

кримінальне провадження не лише 

щодо підозрюваного, оскільки нині 

склалась суперечлива ситуація, за якої 

прокурор позбавлений права закрити 

кримінальне провадження у разі, якщо 

відсутній підозрюваний. 

Рішення про закриття кримінального 

провадження має прийматися за 

конкретним пунктом частини 

відповідної статті КПК України. 

Крім того, з метою запобіганню 

плутанини та можливих скасувань за 

цими підставами постанов про закриття 

кримінальних проваджень необхідно 

усунути два однакових номери 
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обвинувачення у кримінальному 

провадженні у формі приватного 

обвинувачення; 

 

8) стосовно кримінального 

правопорушення, щодо якого не 

отримано згоди держави, яка видала 

особу; 

 

9) стосовно податкових 

зобов’язань особи, яка вчинила дії, 

передбачені статтею 212 

Кримінального кодексу України, 

досягнутий податковий компроміс 

відповідно до підрозділу 9-2 розділу 

XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України; 

 

10) існує нескасована постанова 

слідчого, прокурора про закриття 

кримінального провадження з 

підстав, передбачених пунктами 1, 2, 

4, 9 цієї частини, у кримінальному 

провадженні щодо того самого 

діяння, що розслідувалося із 

дотриманням вимог щодо 

підслідності; 

 

10) після повідомлення особі про 

підозру закінчився строк досудового 

розслідування, визначений статтею 

219 цього Кодексу, крім випадку 

повідомлення особі про підозру у 

Абзац третій частини четвертої викласти 

у такій редакції: 

 

Прокурор приймає постанову про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

передбачених частиною першою цієї статті. 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

1. Кримінальне провадження 

закривається в разі, якщо: 

1) встановлена відсутність події (час, 

місце, спосіб) кримінального 

правопорушення; 

2) встановлена відсутність в діянні 

складу (форма вини, мета, мотив) 

кримінального правопорушення; 

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відповідних пунктів частини 1 статті 

284 КПК України. 

 

 

 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

На сторону обвинувачення згідно 

Конституції України та КПК України 

покладений обов’язок доводити 

винуватість обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. Це 

насамперед вказує на прямий обов’язок 

сторони обвинувачення вказувати в 

обвинувальному акті конкретні 

обставини, які підлягають доказуванню 

у суді відповідно до ст. 91 КПК 

України. 

Питання форми та змісту 

обвинувального акту регулюється ст.ст. 

109, 110, 291 КПК України. 

Як правило, всупереч п.5 ч.2 ст. 291 

КПК України, в обвинувальному акті не 

повністю викладають фактичні 

обставини кримінального 

правопорушення, які прокурор та 

слідчий вважають встановленими. 

У п.5 ч.2 ст.291 КПК України має чітко 

та конкретно відображатись: подія 

злочину (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального 
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вчиненні тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину проти життя та 

здоров’я особи. 

Слідчий, прокурор зобов’язані 

закрити кримінальне провадження 

також у разі, коли строк досудового 

розслідування, визначений статтею 

219 цього Кодексу, закінчився та 

жодній особі не було повідомлено про 

підозру. 

 

2. Кримінальне провадження 

закривається судом: 

 

1) у зв’язку зі звільненням особи 

від кримінальної відповідальності; 

 

2) якщо прокурор відмовився від 

підтримання державного 

обвинувачення, за винятком випадків, 

передбачених цим Кодексом; 

 

3) досягнуто податковий 

компроміс у справах про кримінальні 

правопорушення, передбачені статтею 

212 Кримінального кодексу України, 

відповідно до підрозділу 9-2 розділу 

XX "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України. 

 

3. Провадження щодо юридичної 

особи підлягає закриттю у разі 

встановлення відсутності підстав для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правопорушення). 

Формулювання обвинувачення повинно 

складатися з обставин, які свідчать про 

наявність доведених даних про подію 

(час, місце, спосіб) кримінального 

правопорушення, форму вини, мотив і 

мету його вчинення, обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості 

кримінального правопорушення тощо. 

Відсутність в обвинувальному акті 

формулювання обвинувачення та 

правової кваліфікації дій особи 

унеможливлює здійснювати захист від 

пред’явленого обвинувачення, що 

порушує право особи на захист, і як 

наслідок беззаперечна підстава для 

скасування вироку суду та безпідставне 

тримання під вартою. 

У  випадку відсутності події 

кримінального правопорушення  та/або 

відсутності в діянні складу 

кримінального правопорушення, а це 

відображається слідчим в 

обвинувальному акті наступними 

формулюваннями: «у невстановлений 

слідством час», «у невстановленому 

слідством місце» тощо, тобто якщо у 

формулюванні обвинувачення в 

обвинувальному акті є невстановлені 

обставини, які підлягають доказуванню 

у суді відповідно до ст. 91 КПК 

України, прокурор зобов’язаний 

закрити кримінальне провадження. 
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застосування до неї заходів 

кримінально-правового характеру, 

закриття кримінального провадження 

чи ухвалення виправдувального 

вироку щодо уповноваженої особи 

юридичної особи. 

Про закриття провадження щодо 

юридичної особи прокурор приймає 

постанову, а суд зазначає про це у 

виправдувальному вироку або 

постановляє ухвалу. Рішення про 

закриття провадження щодо 

юридичної особи може бути 

оскаржено в порядку, встановленому 

цим Кодексом. 

 

4. Про закриття кримінального 

провадження слідчий, прокурор 

приймає постанову, яку може бути 

оскаржено у порядку, встановленому 

цим Кодексом. 

Слідчий приймає постанову про 

закриття кримінального провадження 

з підстав, передбачених пунктами 

1, 2, 4, 9, 10 частини першої цієї 

статті, якщо в цьому кримінальному 

провадженні жодній особі не 

повідомлялося про підозру. 

Прокурор приймає постанову про 

закриття кримінального провадження 

щодо підозрюваного з підстав, 

передбачених частиною першою цієї 

статті. 

 

 

Служба безпеки України 

Частину першу доповнити пунктом 2-1 

такого змісту: 

2-1) закінчилися строки давності 

притягнення до кримінальної 

відповідальності; 

…… 

 

 

 

Національна поліція України 

 

Частину першу доповнити пунктом 

одинадцять такого змісту: 

11) закінчилися строки давності, 

передбачені статтею 49 Кримінального 

кодексу України, у разі              

невстановлення особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. 

… 

7. Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 

2 частини першої цієї статті, виявляються 

під час судового розгляду, суд зобов’язаний 

ухвалити виправдувальний вирок. 

 

Служба безпеки України 

 

Необхідність законодавчого 

врегулювання дій слідчого у випадках 

закінчення строків давності 

притягнення до кримінальної 

відповідальності у кримінальних 

провадженнях, в яких не встановлено 

особу, що вчинила кримінальне 

правопорушення, які на даний час 

взагалі не врегульовані в КПК. 

 

Національна поліція України 

Закриття кримінального 

провадження за строками давності. 

Потребує врегулювання відсутність 

можливості прийняття будь-яких 

рішень у провадженнях, у яких не 

встановлено особу винного. 

Внаслідок цього у слідчого за 

декілька років зберігатимуться сотні 

кримінальних проваджень без 

перспективи прийняття в них рішень, 

кількість яких щороку лише 

збільшуватиметься. 

Слід відмітити, що 

процесуальна можливість закриття 

кримінального провадження за 

строками давності відповідає 

кримінальній процесуальній практиці 

зарубіжних країн. 
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5. Рішення прокурора про 

закриття кримінального провадження 

щодо підозрюваного не є перешкодою 

для продовження досудового 

розслідування щодо відповідного 

кримінального правопорушення. 

 

6. Копія постанови слідчого про 

закриття кримінального провадження 

надсилається заявнику, потерпілому, 

прокурору. Прокурор протягом 

двадцяти днів з моменту отримання 

копії постанови має право її скасувати 

у зв’язку з незаконністю чи 

необґрунтованістю. Постанова 

слідчого про закриття кримінального 

провадження також може бути 

скасована прокурором за скаргою 

заявника, потерпілого, якщо така 

скарга подана протягом десяти днів з 

моменту отримання заявником, 

потерпілим копії постанови. 

Копія постанови прокурора про 

закриття кримінального провадження 

та/або провадження щодо юридичної 

особи надсилається заявнику, 

потерпілому, його представнику, 

підозрюваному, захиснику, 

представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження. 

 

Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 

7, 8, 9, 11 частини першої цієї статті, 

виявляються під час судового провадження, 

а також у випадку, передбаченому пунктом 

2 частини другої цієї статті, суд постановляє 

ухвалу про закриття кримінального 

провадження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, наприклад, відповідно до 

пункту 3 частини першої статті 377 

(Обставини, що не допускають 

кримінальний процес) Кримінального 

процесуального кодексу Латвійської 

Республіки передбачено, що  

кримінальний процес не може бути 

розпочато, а розпочатий процес 

повинен бути припинений, якщо настав 

термін давності. Відповідно до статті 

393 (Поновлення припиненого 

кримінального процесу і кримінального 

переслідування) цього кодексу 

процесуально уповноважена особа 

може відновити припинений 

кримінальний процес або припинене 

проти особи кримінальне 

переслідування, скасувавши постанову 

про припинення, якщо встановлено, що 

для його прийняття є законні підстави, 

або якщо виявлені нові обставини, які 

не були відомі направляючої процес 

особі в момент прийняття постанови і 

які мають істотне значення при 

прийнятті рішення. При цьому 

частиною другою цієї статті 

передбачено, що досудовий 

кримінальний процес і кримінальне 

переслідування може бути відновлено, 

якщо не настав термін давності 

кримінальної відповідальності. 

Майже аналогічна за змістом 

норма міститься в Кримінально-
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7. Якщо обставини, 

передбачені пунктами 1, 2 частини 

першої цієї статті, виявляються під 

час судового розгляду, суд 

зобов’язаний ухвалити 

виправдувальний вирок. 

Якщо обставини, 

передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10 

частини першої цієї статті, 

виявляються під час судового 

провадження, а також у випадку, 

передбаченому пунктами 2, 3 частини 

другої цієї статті, суд постановляє 

ухвалу про закриття кримінального 

провадження. 

 

8. Закриття кримінального 

провадження або ухвалення вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 1 

частини другої цієї статті, не 

допускається, якщо підозрюваний, 

обвинувачений проти цього 

заперечує. В цьому разі кримінальне 

провадження продовжується в 

загальному порядку, передбаченому 

цим Кодексом. 

 

9. Ухвала суду про закриття 

кримінального провадження може 

бути оскаржена в апеляційному 

порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

Частину четверту доповнити абзацом 

четвертим такого змісту: 

З підстави, передбаченої пунктом 5 

частини першої цієї статті, прокурор 

процесуальному кодексу Литовської 

Республіки, зокрема в статті 3 

(Обставини, що виключають 

провадження в кримінальній справі) 

передбачено, що кримінальну справу не 

може бути порушено, а порушена 

справа підлягає закриттю у разі 

закінчення терміну кримінальної 

відповідальності. 

Також, згідно зі статтею 39 

(Обставини, що виключають 

кримінальне переслідування) 

Кримінально-процесуального кодексу 

Азербайджанської  Республіки, 

кримінальне переслідування не може 

бути порушено, а порушене підлягає 

припиненню (в тому числі кримінальну 

справу не може бути порушено, а 

провадження у порушеній справі 

підлягає припиненню) за давністю 

строків притягнення до кримінальної 

відповідальності (за винятком випадків 

призупинення цих термінів). 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Запропоновані зміни врегульовують 

порядок закриття кримінального 

провадження у разі смерті 

підозрюваного.  
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приймає постанову про закриття 

кримінального провадження, якщо після 

спливу  визначеного частиною четвертою 

статті 278 цього Кодексу строку не 

надійшли заяви від близьких родичів або 

членів сім’ї померлого про непогодження 

із закриттям кримінального 

провадження. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Кримінальне провадження 

закривається в разі, якщо: 

… 

5) помер підозрюваний, обвинувачений, 

підсудний, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для реабілітації 

померлого; 

… 

10) після повідомлення особі про 

підозру винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого у 

кримінальному провадженні закінчився 

строк досудового розслідування, 

визначений статтею 219 цього Кодексу, крім 

випадку повідомлення особі про підозру 

пред’явлення обвинувачення у вчиненні 

тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти 

життя та здоров’я особи. 

Слідчий, прокурор зобов’язані закрити 

кримінальне провадження також у разі, коли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 

(обґрунтування відсутні) 
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строк досудового розслідування, 

визначений статтею 219 цього Кодексу, 

закінчився та жодній особі не було 

повідомлено про підозру пред’явлено 

обвинувачення. 

… 

4. Про закриття кримінального 

провадження слідчий, прокурор приймає 

постанову, яку може бути оскаржено у 

порядку, встановленому цим Кодексом. 

Слідчий приймає постанову про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

передбачених пунктами 1, 2, 4, 9, 10 частини 

першої цієї статті, якщо в цьому 

кримінальному провадженні жодній особі 

не повідомлялося про підозру 

пред’явлено обвинувачення. 

Прокурор приймає постанову про 

закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного обвинуваченого з підстав, 

передбачених частиною першою цієї статті.  

5. Рішення прокурора про закриття 

кримінального провадження щодо 

підозрюваного обвинуваченого не є 

перешкодою для продовження досудового 

розслідування щодо відповідного 

кримінального правопорушення. 

6. Копія постанови слідчого про закриття 

кримінального провадження надсилається 

заявнику, потерпілому, прокурору. 

Прокурор протягом двадцяти днів з моменту 

отримання копії постанови має право її 

скасувати у зв’язку з незаконністю чи 
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необґрунтованістю. Постанова слідчого про 

закриття кримінального провадження також 

може бути скасована прокурором за скаргою 

заявника, потерпілого, якщо така скарга 

подана протягом десяти днів з моменту 

отримання заявником, потерпілим копії 

постанови. 

Копія постанови прокурора про закриття 

кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи 

надсилається заявнику, потерпілому, його 

представнику, підозрюваному 

обвинуваченому, захиснику, представнику 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. 

… 

8. Закриття кримінального 

провадження або ухвалення вироку з 

підстави, передбаченої пунктом 1 частини 

другої цієї статті, не допускається, якщо 

підозрюваний, обвинувачений, підсудний 

проти цього заперечує. В цьому разі 

кримінальне провадження продовжується в 

загальному порядку, передбаченому цим 

Кодексом 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

1. Кримінальне провадження 

закривається в разі, якщо: 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЮУ ім. Мудрого 

 

 

 

 

Усувається дублювання пунктів 10 в 

чинній редакції ст. 284 КПК 
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пункт восьмий частини першої – 

виключити; 

… 

11) після повідомлення особі про 

підозру закінчився строк досудового 

розслідування, визначений статтею 219 

цього Кодексу, крім випадку повідомлення 

особі про підозру у вчиненні тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину проти життя та 

здоров’я особи. 

Слідчий, прокурор зобов’язані 

закрити кримінальне провадження також у 

разі, коли строк досудового розслідування, 

визначений статтею 219 цього Кодексу, 

закінчився та жодній особі не було 

повідомлено про підозру; 

12) у разі недосягнення особою на 

час вчинення суспільно небезпечного 

діяння одинадцятирічного віку; 

13) за відсутністю заяви 

потерпілого, якщо досудове 

розслідування може бути розпочате 

слідчим, прокурором лише за наявністю 

такої заяви; 

14) щодо особи, яка користується 

дипломатичним імунітетом, за 

відсутності згоди такої особи або згоди 

компетентного органу держави 

(міжнародної організації), яку 

представляє така особа, на притягнення її 

до кримінальної відповідальності за 

законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогалина у нормативному 

регулюванні 

 

Прогалина у нормативному 

регулюванні 

 

 

 

Прогалина у нормативному 

регулюванні 

 

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 



Народний депутат України Журжій А.В. 

 

6. Копія постанови слідчого про 

закриття кримінального провадження 

надсилається заявнику, потерпілому, 

прокурору поштою рекомендованим 

листом із повідомленням про вручення 

або за допомогою кур’єрської служби. 

Прокурор протягом двадцяти днів з моменту 

отримання копії постанови має право її 

скасувати у зв’язку з незаконністю чи 

необґрунтованістю. Постанова слідчого про 

закриття кримінального провадження також 

може бути скасована прокурором за скаргою 

заявника, потерпілого, якщо така скарга 

подана протягом десяти днів з моменту 

отримання заявником, потерпілим копії 

постанови. 

Копія постанови прокурора про закриття 

кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи 

поштою рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення або за 

допомогою кур’єрської служби 

надсилається заявнику, потерпілому, його 

представнику, підозрюваному, захиснику, 

представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. 

На практиці часто слідчі не 

повідомляють заявника та потерпілого 

про закриття кримінального 

провадження з метою недопустити його 

швидкого скасування. Про закриття 

провадження заявник, потерпілий 

можуть дізнатися вже по спливу дуже 

значного періоду часу, тому для 

доведення дати отримання постанови 

про закриття пропонується зобов'язати 

надсилати їх рекомендованим листом. 

§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності 

Стаття 285. Загальні 

положення кримінального 

провадження під час звільнення 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



особи від кримінальної 

відповідальності 

 

1. Особа звільняється від 

кримінальної відповідальності у 

випадках, передбачених законом 

України про кримінальну 

відповідальність. 

 

2. Особі, яка підозрюється, 

обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення та 

щодо якої передбачена можливість 

звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі здійснення 

передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність дій, 

роз’яснюється право на таке 

звільнення. 

 

3. Підозрюваному, 

обвинуваченому, який може бути 

звільнений від кримінальної 

відповідальності, повинно бути 

роз’яснено суть підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення 

від кримінальної відповідальності і 

право заперечувати проти закриття 

кримінального провадження з цієї 

підстави. У разі якщо підозрюваний 

чи обвинувачений, щодо якого 

передбачене звільнення від 

кримінальної відповідальності, 

2. Особі, яка підозрюється, 

обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення та щодо якої передбачена 

можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі здійснення 

передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність дій, 

роз’яснюється право на таке звільнення. 

3. Підозрюваному, обвинуваченому, 

підсудному, який може бути звільнений від 

кримінальної відповідальності, повинно 

бути роз’яснено суть підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення від 

кримінальної відповідальності і право 

заперечувати проти закриття кримінального 

провадження з цієї підстави. У разі якщо 

підозрюваний чи обвинувачений чи 

підсудний, щодо якого передбачене 

звільнення від кримінальної 

відповідальності, заперечує проти цього, 

досудове розслідування та судове 

провадження проводяться в повному обсязі 

в загальному порядку. 



заперечує проти цього, досудове 

розслідування та судове провадження 

проводяться в повному обсязі в 

загальному порядку. 

 

Стаття 286. Порядок 

звільнення від кримінальної 

відповідальності 

 

1. Звільнення від кримінальної 

відповідальності за вчинення 

кримінального правопорушення 

здійснюється судом. 

 

2. Встановивши на стадії 

досудового розслідування підстави 

для звільнення від кримінальної 

відповідальності та отримавши згоду 

підозрюваного на таке звільнення, 

прокурор складає клопотання про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та без проведення 

досудового розслідування у повному 

обсязі надсилає його до суду. 

 

3. Перед направленням 

клопотання до суду прокурор 

зобов’язаний ознайомити з ним 

потерпілого та з’ясувати його думку 

щодо можливості звільнення 

підозрюваного від кримінальної 

відповідальності. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. Встановивши на стадії досудового 

розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та 

отримавши згоду підозрюваного 

обвинуваченого на таке звільнення, 

прокурор складає клопотання про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності та без проведення 

досудового розслідування у повному обсязі 

надсилає його до суду. 

3. Перед направленням клопотання до 

суду прокурор зобов’язаний ознайомити з 

ним потерпілого та з’ясувати його думку 

щодо можливості звільнення 

підозрюваного обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності. 

4. Якщо під час здійснення судового 

провадження щодо провадження, яке 

надійшло до суду з обвинувальним актом, 

сторона кримінального провадження 

звернеться до суду з клопотанням про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності обвинуваченого 

підсудного, суд має невідкладно розглянути 

таке клопотання. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



4. Якщо під час здійснення 

судового провадження щодо 

провадження, яке надійшло до суду з 

обвинувальним актом, сторона 

кримінального провадження 

звернеться до суду з клопотанням про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності обвинуваченого, суд 

має невідкладно розглянути таке 

клопотання. 

 

Стаття 287. Клопотання 

прокурора про звільнення від 

кримінальної відповідальності 

 

1. У клопотанні прокурора про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності вказуються: 

 

1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний 

номер; 

 

2) анкетні відомості 

підозрюваного (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, 

місце проживання, громадянство); 

 

3) прізвище, ім’я, по батькові та 

займана посада прокурора; 

 

4) виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення та 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. У клопотанні прокурора про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності вказуються: 

1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 

2) анкетні відомості підозрюваного 

обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, місце 

проживання, громадянство); 

3) прізвище, ім’я, по батькові та займана 

посада прокурора; 

4) виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення та його 

правова кваліфікація з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність та 

формулювання підозри обвинувачення; 

… 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



його правова кваліфікація з 

зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну 

відповідальність та формулювання 

підозри; 

 

5) розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, та 

відомості про її відшкодування; 

 

6) докази, які підтверджують 

факт вчинення особою кримінального 

правопорушення; 

 

7) наявність обставин, які 

свідчать, що особа підлягає 

звільненню від кримінальної 

відповідальності, та відповідна 

правова підстава; 

 

8) відомості про ознайомлення з 

клопотанням потерпілого та його 

думка щодо можливості звільнення 

підозрюваного від кримінальної 

відповідальності; 

 

9) дата та місце складення 

клопотання. 

До клопотання прокурора 

повинна бути додана письмова згода 

особи на звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

 

8) відомості про ознайомлення з 

клопотанням потерпілого та його думка 

щодо можливості звільнення 

підозрюваного обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності; 

… 



Стаття 288. Розгляд питання 

про звільнення від кримінальної 

відповідальності 

 

1. Розгляд клопотання прокурора 

здійснюється у присутності сторін 

кримінального провадження та 

потерпілого в загальному порядку, 

передбаченому цим Кодексом, із 

особливостями, встановленими цією 

статтею. 

 

2. Суд зобов’язаний з’ясувати 

думку потерпілого щодо можливості 

звільнення підозрюваного, 

обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності. 

 

3. Суд своєю ухвалою закриває 

кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності у 

випадку встановлення підстав, 

передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність. 

 

4. У разі встановлення судом 

необґрунтованості клопотання про 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності суд своєю ухвалою 

відмовляє у його задоволенні та 

повертає клопотання прокурору для 

здійснення кримінального 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. Суд зобов’язаний з’ясувати думку 

потерпілого щодо можливості звільнення 

підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного від кримінальної 

відповідальності. 

3. Суд своєю ухвалою закриває 

кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного від кримінальної 

відповідальності у випадку встановлення 

підстав, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



провадження в загальному порядку 

або продовжує судове провадження в 

загальному порядку, якщо таке 

клопотання надійшло після 

направлення обвинувального акта до 

суду. 

5. Ухвала суду про закриття 

кримінального провадження та 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. 

 

Стаття 289. Відновлення 

провадження при відмові від 

поручительства 

 

1. Якщо протягом року з дня 

передачі особи на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації 

вона не виправдає довіру колективу, 

ухилятиметься від заходів виховного 

характеру та порушуватиме 

громадський порядок, загальні збори 

відповідного колективу можуть 

прийняти рішення про відмову від 

поручительства за взяту ними на 

поруки особу. Відповідне рішення 

направляється до суду, який прийняв 

рішення про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

 

2. Суд, отримавши рішення 

загальних зборів колективу про 

   



відмову від поручительства, 

розглядає питання притягнення особи 

до кримінальної відповідальності за 

вчинене кримінальне 

правопорушення в порядку, 

передбаченому статтею 288 цього 

Кодексу. 

 

3. Переконавшись у порушенні 

особою умов передачі на поруки, суд 

своєю ухвалою скасовує ухвалу про 

закриття кримінального провадження 

і звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з 

передачею її на поруки та направляє 

матеріали провадження для 

проведення досудового розслідування 

в загальному порядку чи здійснює 

судове провадження в загальному 

порядку, якщо питання про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності було прийняте після 

направлення обвинувального акта до 

суду. 

 

§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

Стаття 290. Відкриття 

матеріалів іншій стороні 

 

1. Визнавши зібрані під час 

досудового розслідування докази 

достатніми для складання 

обвинувального акта, клопотання про 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

… 

5. У документах, які надаються для 

ознайомлення, можуть бути видалені 

відомості, які не будуть розголошені під 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

Пропозиції не 

розглядались  
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застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, 

законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, 

про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до 

матеріалів досудового розслідування. 

 

2. Прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний надати 

доступ до матеріалів досудового 

розслідування, які є в його 

розпорядженні, у тому числі будь-які 

докази, які самі по собі або в 

сукупності з іншими доказами 

можуть бути використані для 

доведення невинуватості або 

меншого ступеня винуватості 

обвинуваченого, або сприяти 

пом’якшенню покарання. 

 

3. Прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний надати 

доступ та можливість скопіювати або 

відобразити відповідним чином будь-

які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, а також 

надати доступ до приміщення або 

час судового розгляду. Видалення повинно 

бути чітко позначено. За клопотанням 

сторони кримінального провадження суд 

або прокурор має право дозволити доступ 

до відомостей, які були видалені. 

6. За клопотанням потерпілого, його 

представника, законного представника,  

особи, яка надає підтримку потерпілому, 

відомості про місце проживання, 

поштову адресу, місце роботи, професію 

чи підприємницьку діяльність, особисті, 

сімейні, фінансові чи майнові обставини 

потерпілого, його представника, 

законного представника, особи, яка надає 

підтримку потерпілому, не 

розкриваються підозрюваному. Якщо 

розкриття таких відомостей  

підозрюваному є необхідним для 

досягнення мети кримінального 

провадження або для здійснення права на 

захист, такі відомості можуть бути 

розкриті слідчим або прокурором.  

… 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

1. Визнавши зібрані під час досудового 

розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру 

прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов’язаний повідомити підозрюваному, 

його захиснику, законному представнику та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Право  підозрюваного  заявити 

клопотання про доповнення  досудового 

слідства не передбачено положеннями 

ст. 290 КПК, як це було передбачено  

ст. 218 . Оголошення обвинуваченому 

про закінчення слідства і пред’явлення 

йому матеріалів справи – КПК 1960 р., 

що суттєво порушує право особи на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 

 

 



місця, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем держави, 

і прокурор має намір використати 

відомості, що містяться в них, як 

докази у суді. 

 

4. Надання доступу до матеріалів 

включає в себе можливість робити 

копії або відображення матеріалів. 

 

5. У документах, які надаються 

для ознайомлення, можуть бути 

видалені відомості, які не будуть 

розголошені під час судового 

розгляду. Видалення повинно бути 

чітко позначено. За клопотанням 

сторони кримінального провадження 

суд має право дозволити доступ до 

відомостей, які були видалені. 

 

6. Сторона захисту за запитом 

прокурора зобов’язана надати доступ 

та можливість скопіювати або 

відобразити відповідним чином будь-

які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, а також 

надати доступ до житла чи іншого 

володіння, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем сторони 

захисту, якщо сторона захисту має 

намір використати відомості, що 

містяться в них, як докази у суді. 

захиснику особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, 

про завершення досудового розслідування, 

право заявити клопотання про 

доповнення досудового  розслідування та 

надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

4. Прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний надати доступ 

та можливість скопіювати або 

відобразити відповідним чином будь-які 

речові докази або їх частини, документи 

або їх копії, за винятком виготовлення 

копій протоколів про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та 

додатків до них. 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Визнавши зібрані під час досудового 

розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, 

захист на етапі завершення досудового 

розслідування. Більшість слідчих  

розглядає  положення ст. 290 КПК , яка 

регулює процесуальний порядок  

надання доступу до матеріалів 

досудового розслідування,  як  

можливість сторони захисту робити  

копії або відображення наданих їм 

матеріалів. 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Чинна редакція зумовлює неоднозначне 

трактування правомірності відмови 

прокурора чи слідчого у наданні права 

сторонам кримінального провадження 

на виготовлення копій матеріалів, 

отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Водночас відповідно до ч. 3 ст. 254 

КПК України виготовлення копій 

протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до 

них не допускається. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Зміни до ч. 1 ст. 290 КПК України 

пропонуються з метою узгодження 

даної норми  в частині «завершення 

досудового розслідування» з 

параграфом 1 Глави 24 КПК України, 



Сторона захисту має право не 

надавати прокурору доступ до будь-

яких матеріалів, які можуть бути 

використані прокурором на 

підтвердження винуватості 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Вирішення питання про віднесення 

конкретних матеріалів до таких, що 

можуть бути використані прокурором 

на підтвердження винуватості 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення і, як 

наслідок, прийняття рішення про 

надання чи ненадання прокурору 

доступу до таких матеріалів, може 

бути відкладено до закінчення 

ознайомлення сторони захисту з 

матеріалами досудового 

розслідування. 

 

7. Про відкриття сторонами 

кримінального провадження 

матеріалів прокурор або слідчий за 

його дорученням повідомляє 

потерпілого, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, після чого останній має 

право ознайомитися з ними за 

правилами, викладеними в цій статті. 

 

8. Про відкриття сторонами 

кримінального провадження 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного 

характеру прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, законному 

представнику та захиснику особи, стосовно 

якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, про закінчення 

досудового розслідування та надання 

доступу до матеріалів досудового 

розслідування. 

… 

3. Прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов'язаний надати доступ та 

можливість скопіювати, або відобразити 

відповідним чином будь-які речові докази, 

або їх частини, документи або копії з них, 

за виключенням виготовлення копій 

протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків до 

них, а також надати доступ до приміщення, 

або місця, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем держави, і 

прокурор має намір використати відомості, 

що містяться в них, як докази у суді. 

… 

7. Про відкриття сторонами 

кримінального провадження матеріалів 

прокурор або слідчий за його дорученням 

повідомляє потерпілого, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, після чого останній має право 

яким передбачено форми «закінчення 

досудового розслідування».  

2. Двояке трактування полягає у 

правомірності відмови прокурора чи 

слідчого, у наданні права сторонам 

кримінального провадження на 

виготовлення копій з матеріалів, 

отриманих у результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, 

оскільки відповідно до ч. 3 ст. 254 КПК 

України виготовлення копій 

протоколів про проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та додатків 

до них не допускається. 

3. Наразі строк ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування 

сторонами кримінального провадження 

не зараховується до загального строку 

досудового розслідування. 

Вказана норма є прогресивною та 

корисною для слідства, оскільки 

унеможливлює затягування строку 

досудового розслідування через 

механізм ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження. 

Проте, на практиці є випадки 

необґрунтованих відмов слідчими 

суддями у задоволенні клопотань про 

продовження строків тримання під 

вартою, які подаються під час 

ознайомлення сторонами з матеріалами 

кримінального провадження, 

мотивуючи це не включенням часу 



матеріалів повідомляються цивільний 

позивач, його представник та 

законний представник, цивільний 

відповідач, його представник, після 

чого ці особи мають право 

ознайомитися з ними в тій частині, 

яка стосується цивільного позову, за 

правилами, викладеними в цій статті. 

 

9. Сторони кримінального 

провадження зобов’язані письмово 

підтвердити протилежній стороні, а 

потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження - прокурору факт 

надання їм доступу до матеріалів із 

зазначенням найменування таких 

матеріалів. 

 

10. Сторонам кримінального 

провадження, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, 

надається достатній час для 

ознайомлення з матеріалами, до яких 

їм надано доступ. У разі зволікання 

при ознайомленні з матеріалами, до 

яких надано доступ, слідчий суддя за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження з урахуванням обсягу, 

складності матеріалів та умов доступу 

до них зобов’язаний встановити строк 

для ознайомлення з матеріалами, 

ознайомитися з ними за правилами, 

викладеними в цій статті.  

Про закінчення ознайомлення з 

матеріалами досудового розслідування 

прокурор або слідчий за його дорученням 

невідкладно повідомляє уповноважену 

службову особу місця ув’язнення, під 

вартою в якому перебуває підозрюваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Визнавши зібрані під час досудового 

розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження до стадії 

досудового розслідування. 

Така позиція окремих суддів є 

неприпустимою з огляду на те, що за 

правилами КПК України час 

ознайомлення з матеріалами 

сторонами кримінального провадження 

передує складанню обвинувального 

акта, а тому входить до стадії 

досудового розслідування, яке 

відповідно до статті 3 КПК України 

закінчується направленням до суду 

обвинувального акта. 

Подібні судові рішення, які не 

ґрунтуються на вимогах КПК України,  

дозволяють за наявності 

неоспорюваних підстав для 

продовження строку тримання під 

вартою особам, які підозрюються у 

вчинення тяжких та особливо тяжких 

злочинів, бути звільненими з-під варти 

за формальними підставами. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 



після спливу якого сторона 

кримінального провадження або 

потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, вважаються такими, що 

реалізували своє право на доступ до 

матеріалів. Клопотання розглядається 

слідчим суддею місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції 

якого здійснюється досудове 

розслідування, не пізніше п’яти днів з 

дня його надходження до суду з 

повідомленням сторін кримінального 

провадження. Неприбуття у судове 

засідання осіб, які були належним 

чином повідомлені про місце та час 

проведення судового засідання, не 

перешкоджає розглядові клопотання. 

 

11. Сторони кримінального 

провадження зобов’язані здійснювати 

відкриття одне одній додаткових 

матеріалів, отриманих до або під час 

судового розгляду. 

 

12. Якщо сторона кримінального 

провадження не здійснить відкриття 

матеріалів відповідно до положень 

цієї статті, суд не має права допустити 

відомості, що містяться в них, як 

докази. 

 

прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов’язаний повідомити підозрюваному 

обвинуваченому, його захиснику, 

законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру, про 

завершення досудового розслідування та 

надання доступу до матеріалів досудового 

розслідування. 

2. Прокурор або слідчий за його 

дорученням зобов’язаний надати доступ до 

матеріалів досудового розслідування, які є в 

його розпорядженні, у тому числі будь-які 

докази, які самі по собі або в сукупності з 

іншими доказами можуть бути використані 

для доведення невинуватості або меншого 

ступеня винуватості обвинуваченого, 

підсудного або сприяти пом’якшенню 

покарання. 

… 

6. Сторона захисту за запитом прокурора 

зобов’язана надати доступ та можливість 

скопіювати або відобразити відповідним 

чином будь-які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, а також надати 

доступ до житла чи іншого володіння, якщо 

вони знаходяться у володінні або під 

контролем сторони захисту, якщо сторона 

захисту має намір використати відомості, 

що містяться в них, як докази у суді. 

Сторона захисту має право не надавати 

прокурору доступ до будь-яких матеріалів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



які можуть бути використані прокурором на 

підтвердження винуватості обвинуваченого, 

підсудного у вчиненні кримінального 

правопорушення. Вирішення питання про 

віднесення конкретних матеріалів до таких, 

що можуть бути використані прокурором на 

підтвердження винуватості обвинуваченого, 

підсудного у вчиненні кримінального 

правопорушення і, як наслідок, прийняття 

рішення про надання чи ненадання 

прокурору доступу до таких матеріалів, 

може бути відкладено до закінчення 

ознайомлення сторони захисту з 

матеріалами досудового розслідування. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

… 

12. Якщо сторона кримінального 

провадження не здійснить відкриття 

матеріалів відповідно до положень цієї 

статті, суд не має права допустити відомості, 

що містяться в них, як докази. 

Доповнити частиною 13  такого змісту: 

13. Якщо після повідомлення стороні 

захисту про завершення досудового 

розслідування та надання доступу до 

матеріалів досудового розслідування 

виникне необхідність у проведенні 

слідчих (розшукових) або негласних 

слідчих (розшукових) дій, прокурор 

виносить мотивовану постанову про 

відновлення строку досудового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

 

На стадії ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження сторона 

захисту має право заявляти клопотання 

про проведення слідчих та негласних 

слідчих (розшукових) дій, направлених 

на збір доказів. Водночас 

процесуального механізму для 

задоволення такого клопотання і 

відновлення досудового розслідування 

наразі не існує. 

Також у прокурора за результатами 

відкритих стороною захисту матеріалів 

може виникнути необхідність у їх 



розслідування для збору доказів, 

відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Копія 

постанови надсилається стороні захисту, 

потерпілому, представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, які мають право її 

оскаржити слідчому судді.  

 

 

 

перевірці шляхом проведення певних 

слідчих дій. 

При цьому у зв’язку з тим, що збір 

доказів можливий лише під час 

здійснення досудового розслідування, 

то на стадії ознайомлення сторін з 

матеріалами кримінального 

провадження проведення будь-яких 

слідчих дій є недопустимим. 

Запропоновані зміни усувають вказану 

прогалину. 

 

 

Стаття 291. Обвинувальний 

акт і реєстр матеріалів досудового 

розслідування 

 

1. Обвинувальний акт 

складається слідчим, після чого 

затверджується прокурором. 

Обвинувальний акт може бути 

складений прокурором, зокрема якщо 

він не погодиться з обвинувальним 

актом, що був складений слідчим. 

 

2. Обвинувальний акт має 

містити такі відомості: 

 

1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний 

номер; 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

4. До обвинувального акта додається: 

… 

4) розписка або інший документ, що 

підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо 

він був пред’явлений під час досудового 

розслідування не до підозрюваного; 

5) довідка про юридичну особу, щодо 

якої здійснюється провадження, у якій 

зазначаються: найменування юридичної 

особи, її юридична адреса, розрахунковий 

рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце 

державної реєстрації. 

Надання суду інших документів до початку 

судового розгляду забороняється, якщо 

цього не вимагає суд відповідно до цього 

Кодексу. 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

Відповідно до статті 291 КПК України 

до обвинувального акта додається 

реєстр матеріалів досудового 

розслідування. Проте самі показання до 

суду не передаються, що прямо 

забороняється останнім реченням 

статті 291 КПК України. Незважаючи 

на це, відповідно до статті 290 КПК 

України всі матеріали справи мають 

бути відкриті для сторони захисту. 

Таким чином, судді буде невідомий 

зміст попередніх показань і лише якщо 

захисник або прокурор допитають 

свідка щодо його попередніх показань, 

суддя дізнається про їхній зміст. 

Фактично, суди мають певну «білу 

пляму»; їм не завжди відома вся 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) анкетні відомості кожного 

обвинуваченого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, 

місце проживання, громадянство); 

 

3) анкетні відомості кожного 

потерпілого (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата та місце народження, 

місце проживання, громадянство); 

 

4) прізвище, ім’я, по батькові та 

займана посада слідчого, прокурора; 

 

5) виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, 

правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на 

положення закону і статті (частини 

статті) закону України про 

кримінальну відповідальність та 

формулювання обвинувачення; 

 

6) обставини, які обтяжують чи 

пом’якшують покарання; 

 

7) розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням; 

 

7-1) підстави застосування 

заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичної особи, які 

прокурор вважає встановленими; 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Доповнити ч. 5 такого змісту: 

5. У разі відмови підозрюваного 

особисто отримати обвинувальний акт, 

реєстр матеріалів досудового 

розслідування, копії  цивільного позову, 

якщо він був пред'явлений під  час 

досудового розслідування і підтвердити 

цей факт розпискою, прокурору  складає 

про це протокол з обов'язковою участю не 

менше двох понятих, а у разі застосування 

безпреривного відеозапису,  без їх участі. 

Протокол і додатки до нього додаються 

до обвинувального акту. 

 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

2. Обвинувальний акт має містити такі 

відомості: 

....... 

5) виклад фактичних обставин 

кримінального правопорушення, відповідно 

до  ч. 1 ст. 91 КПК України, правову 

кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на 

положення закону і статті (частини статті) 

інформація, що потенційно стосується 

справи. 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

В слідчій практиці органів 

досудового розслідування зафіксовані 

непоодинокі  випадки відмови 

підозрюваних (особливо тих, до кого 

застосовано такий запобіжних захід 

як тримання під вартою) відмови від 

отримання обвинувального акту з 

відповідними додатками, вказаними в 

ст. 291 КПК, та відмова  підтвердити 

це особистою розпискою. Це 

породжує порушення строків 

досудового розслідування та 

тримання під вартою, різноманітні 

шляхи вирішення  цієї проблеми. 

 

ГО «ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

(дивіться коментар до статті 284) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

  



 

8) розмір витрат на залучення 

експерта (у разі проведення 

експертизи під час досудового 

розслідування); 

 

9) дату та місце його складення та 

затвердження. 

 

3. Обвинувальний акт 

підписується слідчим та прокурором, 

який його затвердив, або лише 

прокурором, якщо він склав його 

самостійно. 

 

4. До обвинувального акта 

додається: 

 

1) реєстр матеріалів досудового 

розслідування; 

 

2) цивільний позов, якщо він був 

пред’явлений під час досудового 

розслідування; 

 

3) розписка підозрюваного про 

отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був 

пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів 

досудового розслідування (крім 

випадку, передбаченого частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу); 

закону України про кримінальну 

відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

Доповнити частиною п’ятою такого 

змісту: 

 

5. У разі відмови підозрюваним або його 

захисником отримати копію 

обвинувального акта, копії цивільного 

позову, якщо він був пред'явлений під час 

досудового розслідування, і реєстру 

матеріалів досудового розслідування  

(крім випадку, передбаченого частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу), 

слідчий суддя за клопотанням сторони 

кримінального провадження 

зобов'язаний встановити строк достатній 

для отримання зазначених документів 

після спливу якого сторона 

кримінального провадження вважається 

такою, що їх отримала. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Обвинувальний акт складається 

слідчим, після чого затверджується 

прокурором. Обвинувальний акт може 

бути складений прокурором, зокрема якщо 

 

 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

З метою затягування спрямування 

обвинувального акту до суду сторона 

захисту відмовляється отримувати його 

копію, у зв’язку із чим прокурор не 

змозі виконати обов’язки, покладені на 

нього ст. 293 КПК України, оскільки в 

Кодексі відсутні прямо передбачені 

обов’язки сторони захисту отримати 

обвинувальний акт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Наявні непоодинокі випадки 

зловживання підозрюваним своїми 

правами та відмови в отриманні 

обвинувального акту, або написання 

розписку про його отримання, що 



 

4) розписка або інший документ, 

що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, 

якщо він був пред’явлений під час 

досудового розслідування не до 

підозрюваного; 

 

5) довідка про юридичну особу, 

щодо якої здійснюється провадження, 

у якій зазначаються: найменування 

юридичної особи, її юридична адреса, 

розрахунковий рахунок, 

ідентифікаційний код, дата і місце 

державної реєстрації. 

Надання суду інших документів 

до початку судового розгляду 

забороняється. 

 

він не погодиться з обвинувальним актом, 

що був складений слідчим. 

… 

3. Обвинувальний акт підписується 

слідчим та затверджується прокурором 

або підписується лише прокурором, якщо 

він склав його самостійно.  

….. 

4. До обвинувального акта додається: 

….. 

3) документальне підтвердження або 

відеозапис вручення підозрюваному чи 

відмови в отриманні ним обвинувального 

акта, копії цивільного позову, якщо він був 

пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів 

досудового розслідування (крім випадку, 

передбаченого частиною другою статті 

297-1 цього Кодексу); 

….. 

 

Надання суду інших документів до початку 

судового розгляду забороняється, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нерідко є підставою для повернення 

судами обвинувального акту, через 

його невідповідність вимогам ст. 291 

КПК України. 

КПК України не передбачено 

порядку здійснення кримінального 

провадження після повернення судом 

у ньому обвинувального акта чи 

клопотань про застосування 

примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, або звільнення 

від кримінальної відповідальності. 

Зокрема не визначено строків для 

усунення недоліків, можливості 

відновлення слідства, порядку 

продовження строку дії запобіжних 

заходів тощо. 

2. КПК України (ч. 4 ст. 291) 

передбачено вичерпний перелік 

документів, який додається до 

обвинувального акта. Надання суду 

інших документів до початку судового 

розгляду забороняється. 

Однак ст. 384 КПК України 

передбачено, що прокурор, суд 

зобов’язані роз’яснити 

обвинуваченому у вчиненні злочину, 

за який передбачене покарання у виді 

довічного позбавлення волі, 

можливість та особливості розгляду 

кримінального провадження стосовно 

нього судом присяжних.  



 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. Обвинувальний акт має містити такі 

відомості: 

1) найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; 

2) анкетні відомості кожного 

обвинуваченого, підсудного (прізвище, 

ім’я, по батькові, дата та місце народження, 

місце проживання, громадянство); 

….. 

4. До обвинувального акта додається: 

1) реєстр матеріалів досудового 

розслідування; 

2) цивільний позов, якщо він був 

пред’явлений під час досудового 

розслідування; 

3) розписка підозрюваного  

обвинуваченого, підсудного про 

отримання копії обвинувального акта, копії 

цивільного позову, якщо він був 

пред’явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів 

досудового розслідування (крім випадку, 

передбаченого частиною другою статті 297-

1 цього Кодексу); 

Таке письмове роз’яснення додається 

до обвинувального акта і реєстру 

матеріалів досудового розслідування, 

які передаються до суду. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) розписка або інший документ, що 

підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо 

він був пред’явлений під час досудового 

розслідування не до підозрюваного 

обвинуваченого; 

…. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 291. Обвинувальний акт і 

реєстр матеріалів досудового 

розслідування 

1. Обвинувальний акт складається 

прокурором, який прийняв рішення про 

завершення досудового розслідування, а 

за його відсутності - іншим прокурором, 

який визначений керівником органу 

прокуратури для здійснення 

процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, нагляду за негласними 

та іншими слідчими діями органів 

досудового розслідування та підтримання 

публічного обвинувачення в суді. 

3. Обвинувальний акт підписується 

прокурором, який його склав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

На практиці виконання чинної ч. 3 ст. 

291 КПК України призводить до того, 

що прокурор підписує складений 

слідчим обвинувальний акт та 

одночасно також затверджує цей же акт, 

що для осіб, які не знайомі з вимогами 

ч. 3 ст. 291 КПК України, може 

видатися щонайменше дивним. 

По-друге, відповідно до ст. 290 рішення 

про завершення досудового 

розслідування та відкриття матеріалів 

стороні захисту приймає одноособово 

прокурор – процесуальний керівник. 

Водночас слідчий може бути не згідний 

із такою позицією прокурора, 

наприклад, він планував провести ще 

ряд слідчих дій або змінити правову 

кваліфікацію кримінального 

правопорушення, проте в силу вимог 

чинної ст. 219 КПК України він 

зобов’язаний складати обвинувальний 

акт. По-третє, державним (публічним) 

обвинувачем у провадженні відповідно 

до Конституції України є прокурор, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тому логічним є, що саме прокурор має 

висувати та підтримувати 

обвинувачення, а не слідчий, який на 

стадії судового розгляду стосунку до 

провадження не має, повноваженнями 

щодо обґрунтування висунутого 

обвинувачення не наділений. 

Більше того, слідчий за результатами 

збору доказів після повідомлення особі 

про підозру, взагалі, може мати позицію 

про необхідність закриття 

кримінального провадження, однак 

такими повноваженнями він не 

наділений. 

Тому аби не створювати дисонансу у 

процесуальній та правовій позиції 

слідчого і прокурора – публічного 

обвинувача, висунення обвинувачення 

має бути виключною прерогативою 

і  компетенцією прокурора. 

 

 

Стаття 292. Клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

 

1. Клопотання про застосування 

примусових заходів виховного 

характеру має відповідати 

вимогам статті 291 цього Кодексу, а 

також містити інформацію про захід 

   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2607


виховного характеру, який 

пропонується застосувати. 

 

2. Клопотання про застосування 

примусових заходів медичного 

характеру має відповідати 

вимогам статті 291 цього Кодексу, а 

також містити інформацію про 

примусовий захід медичного 

характеру, який пропонується 

застосувати, та позицію щодо 

можливості забезпечення участі 

особи під час судового провадження 

за станом здоров’я. 

 

Стаття 293. Надання копії 

обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових 

заходів медичного або виховного 

характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування 

 

1. Одночасно з переданням 

обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

до суду прокурор зобов’язаний під 

розписку надати їх копію та копію 

реєстру матеріалів досудового 

розслідування підозрюваному (крім 

випадку, передбаченого частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу), 

його захиснику, законному 

Генеральна прокуратура України 

 

Доповнити частиною другою такого 

змісту: 

 

2. У разі відмови підозрюваного, його 

захисника, законного представника, 

захисника особи, стосовно якої 

передбачається застосування примусових 

заходів медичного або виховного 

характеру, представника юридичної 

особи від отримання копії 

обвинувального акта (клопотання) чи 

написання розписки прокурор складає 

про це відповідний протокол, який 

направляє до суду разом з не отриманими 

примірниками акта (клопотання) для їх 

Генеральна прокуратура України 

 

КПК України не передбачено 

випадків умисного неотримання копії 

обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та 

реєстру матеріалів досудового 

розслідування, у зв’язку з чим може 

бути штучне затягування направлення 

обвинувального акту чи клопотання до 

суду. 
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представнику, захиснику особи, 

стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру. 

Якщо провадження здійснюється 

щодо юридичної особи, копії 

обвинувального акта та реєстру 

матеріалів досудового розслідування 

надаються також представнику такої 

юридичної особи. 

 

подальшої передачі зазначеним особам у 

підготовчому судовому засіданні. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Одночасно з переданням обвинувального 

акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру до суду прокурор 

зобов’язаний під розписку надати їх копію 

та копію реєстру матеріалів досудового 

розслідування підозрюваному 

обвинуваченому (крім випадку, 

передбаченого частиною другою статті 297-

1 цього Кодексу), його захиснику, 

законному представнику, захиснику особи, 

стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру. Якщо провадження 

здійснюється щодо юридичної особи, копії 

обвинувального акта та реєстру матеріалів 

досудового розслідування надаються також 

представнику такої юридичної особи. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

§ 4. Продовження строку досудового розслідування 

Стаття 294. Загальні 

положення продовження строку 

досудового розслідування 

 

1. Якщо досудове розслідування 

злочину або кримінального проступку 

до моменту повідомлення особі про 

підозру неможливо закінчити у строк, 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Якщо досудове розслідування злочину 

або кримінального проступку до моменту 

повідомлення особі про підозру винесення 

постанови про притягнення особи як 

обвинуваченого у кримінальному 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 



зазначений в абзаці другому частини 

першої статті 219 цього Кодексу, 

вказаний строк може бути 

неодноразово продовжений слідчим 

суддею за клопотанням прокурора або 

слідчого, погодженого з прокурором, 

на строк, встановлений пунктами 1-3 

частини другої статті 219 цього 

Кодексу. 

 

2. Якщо внаслідок складності 

провадження неможливо закінчити 

досудове розслідування з дня 

повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку 

(дізнання) у строк, зазначений у 

пункті 1 абзацу третього частини 

першої статті 219 цього Кодексу, він 

може бути продовжений в межах 

строку, встановленого пунктом 1 

частини другої статті 219 цього 

Кодексу, районним (міським) або 

іншим прирівняним до нього 

прокурором. 

 

3. Якщо з дня повідомлення особі 

про підозру у вчиненні злочину 

досудове розслідування (досудове 

слідство) неможливо закінчити у 

строк, зазначений у пункті 2 абзацу 

третього частини першої статті 219 

цього Кодексу, він може бути 

продовжений в межах строків, 

провадженні неможливо закінчити у строк, 

зазначений в абзаці другому частини першої 

статті 219 цього Кодексу, вказаний строк 

може бути неодноразово продовжений 

слідчим суддею за клопотанням прокурора 

або слідчого, погодженого з прокурором, на 

строк, встановлений пунктами 1-3 частини 

другої статті 219 цього Кодексу. 

2. Якщо внаслідок складності 

провадження неможливо закінчити 

досудове розслідування з дня повідомлення 

особі про підозру винесення постанови 

про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні кримінального 

проступку (дізнання) у строк, зазначений у 

пункті 1 абзацу третього частини першої 

статті 219 цього Кодексу, він може бути 

продовжений в межах строку, 

встановленого пунктом 1 частини другої 

статті 219 цього Кодексу, районним 

(міським) або іншим прирівняним до нього 

прокурором. 

3. Якщо з дня повідомлення особі про 

підозру винесення постанови про 

притягнення особи як обвинуваченого у 

вчиненні злочину досудове розслідування 

(досудове слідство) неможливо закінчити у 

строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього 

частини першої статті 219 цього Кодексу, 

він може бути продовжений в межах 

строків, встановлених пунктами 2 та 3 

частини другої статті 219 цього Кодексу: 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



встановлених пунктами 2 та 3 частини 

другої статті 219 цього Кодексу: 

 

1) до трьох місяців - керівником 

місцевої прокуратури, заступником 

Генерального прокурора; 

 

2) до шести місяців - слідчим 

суддею за клопотанням слідчого, 

погодженим з керівником 

регіональної прокуратури або його 

першим заступником чи заступником, 

заступниками Генерального 

прокурора; 

 

3) до дванадцяти місяців - 

слідчим суддею, за клопотанням 

слідчого, погодженим з Генеральним 

прокурором чи його заступниками. 

4. Строк досудового 

розслідування злочину може бути 

продовжений до трьох місяців, якщо 

його неможливо закінчити внаслідок 

складності провадження, до шести 

місяців - внаслідок особливої 

складності провадження, до 

дванадцяти місяців - внаслідок 

виняткової складності провадження. 

 

5. Клопотання про продовження 

строку досудового розслідування 

подається не пізніше п’яти днів до 

спливу строку досудового 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Пропонується положення ст. 294-297 

викласти у тій редакції, що діяла до 

вступу у дію т.з. “право Лозового”. 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Т.з. “правки Лозового” в частині 

вставлення вичерпних строків 

досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях, в яких 

особі не повідомлено про підозру, є 

настільки абсурдними, що додаткового 

обґрунтування їх відміни не 

потребують.  

 



розслідування, встановленого 

статтею 219 цього Кодексу. 

Строк досудового розслідування, 

що закінчився, поновленню не 

підлягає. 

 

Стаття 295. Порядок 

продовження строку досудового 

розслідування прокурором 

 

1. Продовження строку 

досудового розслідування 

кримінального правопорушення, у 

випадку, визначеному пунктом 1 

частини третьої статті 294 цього 

Кодексу, здійснюється за 

клопотанням слідчого або прокурора, 

який здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення цього 

досудового розслідування. 

 

2. У клопотанні про продовження 

строку досудового розслідування 

зазначаються: 

 

1) прізвище, ім’я, по батькові 

підозрюваного; 

 

2) найменування (номер) 

кримінального провадження; 

 

3) суть повідомленої підозри і 

правова кваліфікація кримінального 

Служба безпеки України 

 

Частину 3 виключити 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

2. У клопотанні про продовження 

строку досудового розслідування 

зазначаються: 

…… 

3) суть повідомленої підозри і правова 

кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність, у вчиненні 

якого підозрюється особа; 

… 

8. Прокурор відмовляє у задоволенні 

клопотання та продовженні строку 

досудового розслідування у разі, якщо 

слідчий, прокурор, який звернувся з 

клопотанням, не доведе наявність підстав, 

передбачених частиною шостою цієї 

статті, а також, якщо досліджені під час 

вирішення цього питання обставини 

свідчать про відсутність достатніх 

Служба безпеки України 

 

(дивіться обґрунтування до ст.250) 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказане кореспондується зі 

змінами до інших положень КПК 

України щодо «повідомлення про 

підозру».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання 

віднесене до 

проблемних 

(пов’язана з 

250 КПК) 



правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону 

України про кримінальну 

відповідальність, у вчиненні якого 

підозрюється особа; 

 

4) посилання на докази, якими 

обґрунтовується підозра; 

 

5) процесуальні дії, проведення 

або завершення яких потребує 

додаткового часу; 

 

6)  значення результатів цих 

процесуальних дій для судового 

розгляду; 

 

7) строк, необхідний для 

проведення або завершення 

процесуальних дій; 

 

8) обставини, що перешкоджали 

здійснити ці процесуальні дії раніше. 

 

3. Копія клопотання вручається 

слідчим або прокурором, який 

здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення цього 

досудового розслідування, 

підозрюваному та його захиснику не 

пізніше ніж за п’ять днів до дня 

подання клопотання прокурору, 

уповноваженому на розгляд питання 

підстав вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка дала 

підстави для складання підозри, та/або 

підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. У клопотанні про продовження 

строку досудового розслідування 

зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові 

підозрюваного обвинуваченого; 

2) найменування (номер) кримінального 

провадження; 

3) суть повідомленої підозри  

обвинувачення і правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну 

відповідальність, у вчиненні якого 

підозрюється обвинувачується особа; 

4) посилання на докази, якими 

обґрунтовується підозра обвинувачення; 

… 

3. Копія клопотання вручається слідчим 

або прокурором, який здійснює нагляд за 

додержанням законів під час проведення 

цього досудового розслідування, 

підозрюваному обвинуваченому та його 

захиснику не пізніше ніж за п’ять днів до 

дня подання клопотання прокурору, 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 



про продовження строку досудового 

розслідування. 

Підозрюваний, його захисник 

мають право до подання клопотання 

про продовження строку досудового 

розслідування подати слідчому або 

прокурору, який ініціює це питання, 

письмові заперечення, які обов’язково 

долучаються до клопотання і разом з 

ним подаються прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 

 

4. Прокурор, уповноважений 

розглядати питання продовження 

строку досудового розслідування, 

зобов’язаний розглянути клопотання 

не пізніше трьох днів з дня його 

отримання, але в будь-якому разі до 

спливу строку досудового 

розслідування. 

 

5. Рішення прокурора про 

продовження строку досудового 

розслідування або про відмову у 

такому продовженні приймається у 

формі постанови. 

 

6. Прокурор задовольняє 

клопотання та продовжує строк 

досудового розслідування, якщо 

переконається, що додатковий строк 

необхідний для отримання доказів, які 

можуть бути використані під час 

уповноваженому на розгляд питання про 

продовження строку досудового 

розслідування. 

Підозрюваний обвинувачений, його 

захисник мають право до подання 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування подати слідчому 

або прокурору, який ініціює це питання, 

письмові заперечення, які обов’язково 

долучаються до клопотання і разом з ним 

подаються прокурору, уповноваженому на 

його розгляд. 

… 

8. Прокурор відмовляє у задоволенні 

клопотання та продовженні строку 

досудового розслідування у разі, якщо 

слідчий, прокурор, який звернувся з 

клопотанням, не доведе наявність підстав, 

передбачених  частиною шостою цієї 

статті, а також якщо досліджені під час 

вирішення цього питання обставини 

свідчать про відсутність достатніх 

підстав вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка дала 

підстави для повідомлення про підозру 

пред’явлення обвинувачення, та/або 

підозрюваний обвинувачений причетний до 

цієї події кримінального правопорушення. 

… 



судового розгляду, або для проведення 

чи завершення проведення 

експертизи, за умови що ці дії не 

могли бути здійснені чи завершені 

раніше з об’єктивних причин. 

 

7. Якщо прокурор задовольняє 

клопотання слідчого, прокурора, він 

визначає новий строк досудового 

розслідування. Прокурор зобов’язаний 

визначити найкоротший строк, 

достатній для потреб досудового 

розслідування. 

 

8. Прокурор відмовляє у 

задоволенні клопотання та 

продовженні строку досудового 

розслідування у разі, якщо слідчий, 

прокурор, який звернувся з 

клопотанням, не доведе наявність 

підстав, передбачених  частиною 

шостою цієї статті, а також якщо 

досліджені під час вирішення цього 

питання обставини свідчать про 

відсутність достатніх підстав 

вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка 

дала підстави для повідомлення про 

підозру, та/або підозрюваний 

причетний до цієї події кримінального 

правопорушення. 

 



9. У разі відмови у продовженні 

строку досудового розслідування 

прокурор, який здійснює нагляд за 

додержанням законів під час 

проведення цього досудового 

розслідування, зобов’язаний 

протягом п’яти днів здійснити одну з 

дій, передбачених частиною 

другою статті 283 цього Кодексу. 

 

Стаття 295-1. Порядок 

продовження строку досудового 

розслідування слідчим суддею 

 

1. У випадках, 

передбачених статтею 294 цього 

Кодексу, продовження строку 

досудового розслідування 

здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді, постановленої за 

відповідним клопотанням прокурора 

або слідчого. 

 

2. У клопотанні про продовження 

строку досудового розслідування до 

повідомлення особі про підозру 

зазначаються: 

 

1) найменування (номер) 

кримінального провадження; 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. У клопотанні про продовження строку 

досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру пред’явлення 

обвинувачення зазначаються: 

… 

У клопотанні про продовження строку 

досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру 

пред’явлення обвинувачення 

зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові 

підозрюваного обвинуваченого; 

2) найменування (номер) кримінального 

провадження; 

3) суть повідомленої підозри 

обвинувачення і правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, 

Національне антикорупційне бюро 

України 

  

(обґрунтування відсутнє) 
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2) всі слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії, проведені під час 

кримінального провадження; 

 

3) обставини, що перешкоджали 

здійснити інші необхідні 

процесуальні дії раніше; 

 

4) строк, необхідний для 

проведення або завершення 

процесуальних дій; 

 

5) інші відомості, що 

обґрунтовують необхідність 

продовження строку досудового 

розслідування. 

У клопотанні про продовження 

строку досудового розслідування 

після повідомлення особі про підозру 

зазначаються: 

 

1) прізвище, ім’я, по батькові 

підозрюваного; 

 

2) найменування (номер) 

кримінального провадження; 

 

3) суть повідомленої підозри і 

правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність, у 

вчиненні якого підозрюється особа; 

у вчиненні якого підозрюється  

обвинувачується особа; 

4) посилання на докази, якими 

обґрунтовується підозра обвинувачення; 

… 

3. Слідчий суддя зобов’язаний 

розглянути клопотання про продовження 

строку досудового розслідування протягом 

трьох днів з дня його одержання, але в будь-

якому разі до спливу строку досудового 

розслідування, за участю слідчого або 

прокурора, а також підозрюваного 

обвинуваченого та його захисника, у разі 

розгляду клопотання про продовження 

строку досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру 

пред’явлення обвинувачення. 

4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру пред’явлення 

обвинувачення у разі його протиправності 

та необґрунтованості. 

5. Крім підстав, передбачених частиною 

четвертою цієї статті, слідчий суддя 

відмовляє у задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування після повідомлення особі 

про підозру пред’явлення обвинувачення, 

якщо слідчий не доведе, що додатковий 

строк необхідний для отримання доказів, які 

можуть бути використані під час судового 

розгляду, або для проведення чи завершення 



 

4) посилання на докази, якими 

обґрунтовується підозра; 

 

5) процесуальні дії, проведення 

або завершення яких потребує 

додаткового часу; 

 

6) значення результатів цих 

процесуальних дій для судового 

розгляду; 

 

7) строк, необхідний для 

проведення або завершення 

процесуальних дій; 

 

8) обставини, що перешкоджали 

здійснити ці процесуальні дії раніше. 

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. При 

цьому слідчий, прокурор зобов’язані 

зазначити у відповідному клопотанні 

найкоротший строк, достатній для 

потреб досудового розслідування. 

Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання 

вимог цієї статті, повертає його 

проведення експертизи, за умови що ці дії не 

могли бути здійснені чи завершені раніше з 

об’єктивних причин, а також якщо 

досліджені під час вирішення цього питання 

обставини свідчать про відсутність 

достатніх підстав вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка дала 

підстави для повідомлення про підозру 

обвинувачення, та/або підозрюваний 

обвинувачений причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

 



прокурору, слідчому, про що 

постановляє ухвалу. 

 

3. Слідчий суддя зобов’язаний 

розглянути клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування протягом трьох днів з 

дня його одержання, але в будь-якому 

разі до спливу строку досудового 

розслідування, за участю слідчого або 

прокурора, а також підозрюваного та 

його захисника, у разі розгляду 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру. 

4. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування до повідомлення особі 

про підозру у разі його 

протиправності та необґрунтованості. 

 

5. Крім підстав, передбачених 

частиною четвертою цієї статті, 

слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування після повідомлення 

особі про підозру, якщо слідчий не 

доведе, що додатковий строк 

необхідний для отримання доказів, 

які можуть бути використані під час 

судового розгляду, або для 



проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що 

ці дії не могли бути здійснені чи 

завершені раніше з об’єктивних 

причин, а також якщо досліджені під 

час вирішення цього питання 

обставини свідчать про відсутність 

достатніх підстав вважати, що сталася 

подія кримінального 

правопорушення, яка дала підстави 

для повідомлення про підозру, та/або 

підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

 

6. Про відмову у задоволенні 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування слідчим 

суддею постановляється вмотивована 

ухвала. 

 

7. У разі відмови слідчим суддею 

у продовженні строку досудового 

розслідування прокурор, який 

здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення цього 

досудового розслідування, 

зобов’язаний протягом п’яти днів 

здійснити одну з дій, 

передбачених частиною 

другою статті 283 цього Кодексу. 

 

8. Ухвала слідчого судді про 

продовження строку досудового 
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розслідування повинна відповідати 

загальним вимогам до судових 

рішень, передбачених цим Кодексом, 

а також містити новий визначений 

строк досудового розслідування. 

 

9. Ухвала слідчого судді, 

прийнята за результатами розгляду 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування, 

оскарженню не підлягає. 

 

ВІДСУТНЯ Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

297-1. Повернення судом обвинувального 

актом, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про 

звільнення від кримінальної 

відповідальності або у випадку відмови у 

затвердженні угоди про визнання 

винуватості чи примирення. 

 

1. Досудове розслідування у кримінальному 

провадженні  відновлюється, у випадку 

повернення судом обвинувального актом, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності або у випадку відмови у 

затвердженні угоди про визнання 

винуватості чи примирення, та 

Рада Національної безпеки і оборони 

України 

 

Ст.ст. 288, 314 визначено, що суд 

вправі повернути прокурору 

обвинувальний акт, клопотання про 

застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру, 

клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності або 

угоду про визнання винуватості чи 

примирення для проведення досудового 

розслідування або усунення недоліків.  

 Однак, чинним КПК України не 

передбачено процедури відновлення 

досудового розслідування після 

повернення вказаних процесуальних 

рішень прокурору, що призводить до 

неоднакового розуміння норм 

процесуального законодавства та 

порушення прав та свобод громадян, 

Пропозиції 

РНБО 



необхідності проведення слідчих або 

процесуальних дій, про що прокурором 

виноситься вмотивована постанова. 

 

2. Строки досудового розслідування 

продовжуються, які були на день 

спрямування відповідного процесуального 

рішення до суду. 

 

3. Постанова про відновлення досудового 

розслідування оскарженню не підлягає. 

зокрема при обрахуванні строків 

досудового розслідування. 

 

Глава 24-1  

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Стаття 297-1. Загальні 

положення спеціального 

досудового розслідування 

 

1. Спеціальне досудове 

розслідування (in absentia) 

здійснюється стосовно одного чи 

декількох підозрюваних згідно із 

загальними правилами досудового 

розслідування, передбаченими цим 

Кодексом, з урахуванням положень 

цієї глави. 

 

2. Спеціальне досудове 

розслідування здійснюється на 

підставі ухвали слідчого судді у 

кримінальному провадженні щодо 

злочинів, передбачених статтями 109, 

110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 

115, 116, 118, частинами другою - 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

… 

2. Спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді у кримінальному провадженні щодо 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 

110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 

частинами другою - п’ятою статті 191 (у 

випадку зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем), статтями 

209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 

368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 

437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 

446, 447 Кримінального кодексу України, 

стосовно підозрюваного, крім 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

Пропозиції напрацьовані підгрупою №3 

щодо питань міжнародного розшуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 
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п’ятою статті 191 (у випадку 

зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем), 

статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 

258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 

365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-
2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 

439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 

447 Кримінального кодексу України, 

стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, який переховується 

від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний 

розшук. Здійснення спеціального 

досудового розслідування щодо 

інших злочинів не допускається, крім 

випадків, коли злочини вчинені 

особами, які переховуються від 

органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності або оголошені у 

міждержавний та/або міжнародний 

розшук, та вони розслідуються в 

одному кримінальному провадженні 

із злочинами, зазначеними у цій 

частині, а виділення матеріалів щодо 

них може негативно вплинути на 

повноту досудового розслідування та 

судового розгляду. 

 

неповнолітнього, за наявності постанови 

про оголошення його у розшук винесеної з 

підстав, передбачених пунктом 2 

частини першої статті 281 цього 

Кодексу. Здійснення спеціального 

досудового розслідування щодо інших 

злочинів не допускається, крім випадків, 

коли на підставі пункту 2 частини першої 

статті 281 цього Кодексу винесено 

постанову про оголошення у розшук осіб, 

які вчинили злочин, та вони розслідуються 

в одному кримінальному провадженні із 

злочинами, зазначеними у цій частині, а 

виділення матеріалів щодо них може 

негативно вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. 

… 

Генеральна прокуратура України 

 

3. Якщо у кримінальному провадженні 

складено підозру щодо декількох осіб, 

слідчий, прокурор вправі звернутися до 

слідчого судді із клопотанням про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування лише стосовно тих 

підозрюваних, щодо яких наявні 

передбачені частиною другою цієї статті 

підстави, а стосовно інших підозрюваних 

подальше досудове розслідування у цьому 

самому кримінальному провадженні 

здійснюватиметься згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

Вказане кореспондується зі змінами 

до інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  
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3. Якщо у кримінальному 

провадженні повідомлено про підозру 

декільком особам, слідчий, прокурор 

вправі звернутися до слідчого судді із 

клопотанням про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування лише стосовно тих 

підозрюваних, щодо яких наявні 

передбачені частиною другою цієї 

статті підстави, а стосовно інших 

підозрюваних подальше досудове 

розслідування у цьому самому 

кримінальному провадженні 

здійснюватиметься згідно із 

загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Спеціальне досудове розслідування (in 

absentia) здійснюється стосовно одного чи 

декількох підозрюваних обвинувачених 

згідно із загальними правилами досудового 

розслідування, передбаченими цим 

Кодексом, з урахуванням положень цієї 

глави. 

2. Спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді у кримінальному провадженні щодо 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 

110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 

частинами другою - п’ятою статті 191 (у 

випадку зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем), статтями 

209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-

5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-

3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-

1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 

446, 447 Кримінального кодексу України, 

стосовно підозрюваного обвинуваченого, 

крім неповнолітнього, який переховується 

від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності 

та оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. Здійснення 

спеціального досудового розслідування 

щодо інших злочинів не допускається, крім 

випадків, коли злочини вчинені особами, які 

переховуються від органів слідства та суду з 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 

(обґрунтування відсутні) 
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метою ухилення від кримінальної 

відповідальності або оголошені у 

міждержавний та/або міжнародний розшук, 

та вони розслідуються в одному 

кримінальному провадженні із злочинами, 

зазначеними у цій частині, а виділення 

матеріалів щодо них може негативно 

вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. 

3. Якщо у кримінальному провадженні 

повідомлено про підозру  пред’явлено 

обвинувачення декільком особам, слідчий, 

прокурор вправі звернутися до слідчого 

судді із клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

лише стосовно тих підозрюваних 

обвинувачених, щодо яких наявні 

передбачені частиною другою цієї статті 

підстави, а стосовно інших підозрюваних  

обвинувачених подальше досудове 

розслідування у цьому самому 

кримінальному провадженні 

здійснюватиметься згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 297-2. Клопотання 

слідчого, прокурора про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування 

 

1. З клопотанням про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді має 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

… 

2. У клопотанні зазначаються: 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

 

Пропозиції не 

розглядались  



право звернутися прокурор або 

слідчий за погодженням з 

прокурором. 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

 

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, що дають 

підстави підозрювати особу у 

вчиненні кримінального 

правопорушення, і посилання на 

обставини; 

 

4) відомості щодо оголошення 

особи у міждержавний та/або 

міжнародний розшук; 

 

5) виклад обставин про те, що 

підозрюваний переховується від 

органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності; 

 

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, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення, і посилання на обставини; 

4) відомості про наявність постанови 

про оголошення  підозрюваного у розшук з 

підстав, передбачених пунктом 2 

частини першої статті 281 цього 

Кодексу.   

5) відомості щодо ухилення 

підозрюваного від явки на виклик слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду та 

наявності достатніх даних про його виїзд 

до іншої країни чи до тимчасово 

окупованих територій України, зокрема  

наявності у такого підозрюваного 

закордонного паспорту, повідомлення 

компетентних органів про реєстрацію 

перетинання ним кордону, поштове 

листування, показання свідків тощо; 

… 
 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

Пропозиції напрацьовані підгрупою №3 

щодо питань міжнародного розшуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 



6) перелік свідків, яких слідчий, 

прокурор вважає за необхідне 

допитати під час розгляду 

клопотання. 

 

3) виклад обставин, що дають підстави 

підозрювати обвинувачувати особу у 

вчиненні кримінального правопорушення, і 

посилання на обставини; 

… 

5) виклад обставин про те, що 

підозрюваний  обвинувачений 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; 

… 

 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 297-3. Розгляд 

клопотання про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування 

 

1. Клопотання про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування розглядається слідчим 

суддею не пізніше десяти днів з дня 

його надходження до суду за участі 

особи, яка подала клопотання, та 

захисника. 

Якщо підозрюваний самостійно 

не залучив захисника, слідчий суддя 

зобов’язаний вжити необхідних 

заходів для залучення захисника. 

 

 

2. Слідчий суддя, встановивши, 

що клопотання подано без 

Служба безпеки України 

1. Клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею за місцем 

знаходження органу досудового 

розслідування не пізніше десяти днів з 

дня його надходження до суду за участі 

особи, яка подала клопотання, та 

захисника. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею не пізніше 

десяти днів з дня його надходження до суду 

за участі особи, яка подала клопотання, та 

захисника. 

Служба безпеки України 

Змінами пропонується передбачити, що 

клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

розглядатиметься слідчим суддею за 

місцем знаходження органу досудового 

розслідування, що забезпечить його 

своєчасний і об’єктивний розгляд. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 



додержання вимог статті 297-2цього 

Кодексу, повертає його прокурору, 

слідчому, про що постановляє ухвалу. 

 

3. Під час розгляду клопотання 

слідчий суддя має право за 

клопотанням сторін кримінального 

провадження або за власною 

ініціативою заслухати будь-якого 

свідка чи дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування. 

 

Якщо підозрюваний обвинувачений 

самостійно не залучив захисника, слідчий 

суддя зобов’язаний вжити необхідних 

заходів для залучення захисника. 

 

Стаття 297-4. Вирішення 

питання про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування 

 

1. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування, якщо прокурор, 

слідчий не доведе, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

 

2. Під час вирішення питання про 

здійснення спеціального досудового 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

1. У разі наявності підстав для 

здійснення спеціального досудового 

розслідування, передбачених цим 

Кодексом, відмова у задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування не 

допускається.    

2. Під час вирішення питання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов’язаний 

врахувати наявність достатніх доказів для 

Генеральна прокуратура України 

та 

Департамент міжнародного 

поліцейського співробітництва 

Нацполіції 

 

Пропозиції напрацьовані підгрупою №3 

щодо питань міжнародного розшуку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



розслідування слідчий суддя 

зобов’язаний врахувати наявність 

достатніх доказів для підозри особи 

щодо якої подано клопотання у 

вчиненні кримінального 

правопорушення. 

 

3. За наслідками розгляду 

клопотання слідчий суддя 

постановляє ухвалу, в якій зазначає 

мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування. 

Якщо у справі декілька 

підозрюваних, слідчий суддя 

постановляє ухвалу лише стосовно 

тих підозрюваних, щодо яких існують 

обставини, передбачені частиною 

другою статті 297-1   цього Кодексу. 

Повторне звернення з 

клопотанням про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в 

одному кримінальному провадженні 

не допускається, крім випадків 

наявності нових обставин, які 

підтверджують, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

підозри особи щодо якої подано клопотання 

у вчиненні кримінального правопорушення. 

3. За наслідками розгляду клопотання 

слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій 

зазначає мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування. 

Якщо у справі декілька підозрюваних, 

слідчий суддя постановляє ухвалу лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких 

існують обставини, передбачені частиною 

другою статті 297-1цього Кодексу. 

Повторне звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному 

кримінальному провадженні не 

допускається, крім випадків наявності нових 

обставин, які підтверджують винесення 

постанови про оголошення 

підозрюваного у розшук з підстав, 

передбачених пунктом 2 частини першої 

статті 281 цього Кодексу.  

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування, якщо прокурор, 

слідчий не доведе, що підозрюваний  

обвинувачений переховується від органів 

слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Копія ухвали надсилається 

прокурору, слідчому та захиснику. 

 

5. Якщо підозрюваний, стосовно 

якого слідчим суддею постановлено 

ухвалу про здійснення спеціального 

досудового розслідування, 

затриманий або добровільно з’явився 

до органу досудового розслідування, 

подальше досудове розслідування 

щодо нього здійснюється згідно із 

загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом. 

 

6. Відомості щодо підозрюваних, 

стосовно яких слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування, невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після постановлення 

ухвали, вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

2. Під час вирішення питання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов’язаний 

врахувати наявність достатніх доказів для 

підозри обвинувачення особи щодо якої 

подано клопотання у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

3. За наслідками розгляду клопотання 

слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій 

зазначає мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування. 

Якщо у справі декілька підозрюваних 

обвинувачених, слідчий суддя постановляє 

ухвалу лише стосовно тих підозрюваних 

обвинувачених, щодо яких існують 

обставини, передбачені частиною другою 

статті 297-1 цього Кодексу. 

Повторне звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному 

кримінальному провадженні не 

допускається, крім випадків наявності нових 

обставин, які підтверджують, що 

підозрюваний  обвинувачений 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Якщо підозрюваний обвинувачений, 

стосовно якого слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення 

спеціального досудового розслідування, 

затриманий або добровільно з’явився до 

органу досудового розслідування, подальше 

досудове розслідування щодо нього 

здійснюється згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

6. Відомості щодо підозрюваних 

обвинувачених, стосовно яких слідчим 

суддею постановлено ухвалу про здійснення 

спеціального досудового розслідування, 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після 

постановлення ухвали, вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 297-5. Порядок 

вручення процесуальних 

документів підозрюваному при 

здійсненні спеціального досудового 

розслідування 

 

1. Повістки про виклик 

підозрюваного у разі здійснення 

спеціального досудового 

розслідування надсилаються за 

останнім відомим місцем його 

проживання чи перебування та 

обов’язково публікуються в засобах 

масової інформації 

загальнодержавної сфери 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Стаття 2975. Порядок вручення 

процесуальних документів підозрюваному  

обвинуваченому при здійсненні 

спеціального досудового розслідування 

1. Повістки про виклик підозрюваного  

обвинуваченого у разі здійснення 

спеціального досудового розслідування 

надсилаються за останнім відомим місцем 

його проживання чи перебування та 

обов’язково публікуються в засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних веб-сайтах 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



розповсюдження та на офіційних веб-

сайтах органів, що здійснюють 

досудове розслідування. З моменту 

опублікування повістки про виклик у 

засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери 

розповсюдження підозрюваний 

вважається належним чином 

ознайомленим з її змістом. 

Друкований орган, у якому 

публікуються протягом наступного 

року повістки про виклик 

підозрюваного, визначається не 

пізніше 1 грудня поточного року в 

порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

 

2. Копії процесуальних 

документів, що підлягають врученню 

підозрюваному, надсилаються 

захиснику. 

 

органів, що здійснюють досудове 

розслідування. З моменту опублікування 

повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження підозрюваний  

обвинувачений вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом. 

Друкований орган, у якому публікуються 

протягом наступного року повістки про 

виклик підозрюваного, визначається не 

пізніше 1 грудня поточного року в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Копії процесуальних документів, що 

підлягають врученню підозрюваному 

обвинуваченому, надсилаються захиснику. 

 

Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків 

Стаття 298. Загальні 

положення досудового 

розслідування кримінальних 

проступків 

 

1. Досудове розслідування 

кримінальних проступків (дізнання) 

здійснюється згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, 

   



передбаченими цим Кодексом, з 

урахуванням положень цієї глави. 

 

Стаття 299. Запобіжні заходи 

під час досудового розслідування 

кримінальних проступків 

 

1. Під час досудового 

розслідування кримінальних 

проступків не допускається 

застосування запобіжних заходів у 

вигляді домашнього арешту, застави 

або тримання під вартою. 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

1. Під час досудового розслідування 

кримінальних проступків не допускається 

застосування запобіжних заходів у вигляді 

домашнього арешту, застави, тримання під 

вартою та затримання 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

У статті 208 КПК України 

регламентуються випадки та порядок 

затримання уповноваженою службовою 

особою особи, підозрювану у вчиненні 

саме злочину. Тому слід зробити 

висновок, що вказане затримання не 

може застосовуватися у разі вчинення 

кримінального проступку. 

 

Стаття 300. Слідчі (розшукові) 

дії під час досудового розслідування 

кримінальних проступків 

 

1. Для досудового розслідування 

кримінальних проступків 

дозволяється виконувати всі слідчі 

(розшукові) дії, передбачені цим 

Кодексом, окрім негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

 

   

Стаття 301. Особливості 

закінчення досудового 

розслідування кримінальних 

проступків 

 

1. Закінчення досудового 

розслідування кримінальних 

Генеральна прокуратура України 

 

3. Прокурор зобов’язаний до спливу 

тридцятиденного терміну після складання 

підозри здійснити одну із зазначених дій: 

 

 

Генеральна прокуратура 

України 

Вказане кореспондується зі змінами 

до інших положень КПК України щодо 

«повідомлення про підозру».  

 

 



проступків здійснюється згідно із 

загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом, з 

урахуванням особливостей, 

передбачених цією статтею. 

 

2. Слідчий зобов’язаний у 

найкоротший строк, але не пізніше 

двадцяти п’яти днів після 

повідомлення особі про підозру, 

подати на затвердження прокурору 

один із зазначених процесуальних 

документів: 

 

1) проект рішення про закриття 

кримінального провадження; 

 

2) проект клопотання про 

звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

 

3) обвинувальний акт, 

клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру; 

 

4) клопотання про продовження 

строку досудового розслідування з 

підстав, передбачених цим Кодексом. 

У разі необхідності прокурор має 

право самостійно оформити 

процесуальні документи, передбачені 

частиною другою цієї статті. 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

2. Слідчий зобов’язаний у найкоротший 

строк, але не пізніше двадцяти п’яти днів 

після повідомлення особі про підозру 

винесення постанови про притягнення 

особи як обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення, подати 

на затвердження прокурору один із 

зазначених процесуальних документів: 

… 

3. Прокурор зобов’язаний до спливу 

тридцятиденного терміну після 

повідомлення особі про підозру винесення 

постанови про притягнення особи як 

обвинуваченого у вчиненні 

кримінального правопорушення  

здійснити одну із зазначених дій: 

 

… 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ (ХНУВС) 

 

3. Прокурор зобов’язаний не пізніше 

п’яти днів після подання йому слідчим 

одного із процесуальних документів, 

вказаних у частині другій цієї статті, 

здійснити одну із зазначених дій: 

1) прийняти рішення про закриття 

кримінального провадження; 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

(ХНУВС) 

 

За загальним правилом досудове 

розслідування повинно бути проведено 

у найкоротший строк. Враховуючи цю 

вимогу, слідчий може закінчити 

досудове розслідування конкретного 

кримінального проступку (дізнання) 



 

3. Прокурор зобов’язаний до 

спливу тридцятиденного терміну 

після повідомлення особі про підозру 

здійснити одну із зазначених дій: 

 

1) прийняти рішення про 

закриття кримінального 

провадження; 

 

2) звернутися до суду з 

клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

 

3) звернутися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням  

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру; 

 

4) подати клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування з підстав, 

передбачених цим Кодексом. 

 

4. Відкриття матеріалів 

досудового розслідування іншій 

стороні здійснюється слідчим у 

порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

 

2) звернутися до суду з клопотанням 

про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності; 

3) звернутися до суду з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного або 

виховного характеру; 

4) подати клопотання про продовження 

строку досудового розслідування з підстав, 

передбачених цим Кодексом. 

протягом меншого за загальний 

двадцятипятиденний строк. У такому 

випадку строк для прийняття рішення 

прокурором, керуючись чинною 

редакцією ч. 3 цієї статті штучно 

подовжується, що в цілому суперечить 

загальній вимозі, що міститься у ч. 2 ст. 

301 КПК України. 

 

Стаття 302. Клопотання 

прокурора про розгляд 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

 



обвинувального акта у спрощеному 

провадженні 

 

1. Встановивши під час 

досудового розслідування, що 

підозрюваний беззаперечно визнав 

свою винуватість, не оспорює 

встановлені досудовим 

розслідуванням обставини і згоден з 

розглядом обвинувального акта за 

його відсутності, а потерпілий, 

представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, не 

заперечують проти такого розгляду, 

прокурор має право надіслати до суду 

обвинувальний акт, в якому зазначає 

клопотання про його розгляд у 

спрощеному порядку без проведення 

судового розгляду в судовому 

засіданні. 

 

2. Слідчий, прокурор 

зобов’язаний роз’яснити 

підозрюваному, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, зміст 

встановлених досудовим 

розслідуванням обставин, а також те, 

що у разі надання згоди на розгляд 

обвинувального акта у спрощеному 

порядку вони будуть позбавлені права 

оскаржувати вирок в апеляційному 

порядку з підстав розгляду 

1. Встановивши під час досудового 

розслідування, що підозрюваний 

обвинувачений беззаперечно визнав свою 

винуватість, не оспорює встановлені 

досудовим розслідуванням обставини і 

згоден з розглядом обвинувального акта за 

його відсутності, а потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, не заперечують проти такого 

розгляду, прокурор має право надіслати до 

суду обвинувальний акт, в якому зазначає 

клопотання про його розгляд у спрощеному 

порядку без проведення судового розгляду в 

судовому засіданні. 

2. Слідчий, прокурор зобов’язаний 

роз’яснити підозрюваному 

обвинуваченому, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, зміст 

встановлених досудовим розслідуванням 

обставин, а також те, що у разі надання 

згоди на розгляд обвинувального акта у 

спрощеному порядку вони будуть 

позбавлені права оскаржувати вирок в 

апеляційному порядку з підстав розгляду 

провадження за відсутності учасників 

судового провадження, недослідження 

доказів у судовому засіданні або з метою 

оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини. Крім того, 

слідчий, прокурор зобов’язаний впевнитися 

у добровільності згоди підозрюваного 

обвинуваченого, потерпілого та 

(обґрунтування відсутні) 



провадження за відсутності учасників 

судового провадження, 

недослідження доказів у судовому 

засіданні або з метою оспорити 

встановлені досудовим 

розслідуванням обставини. Крім того, 

слідчий, прокурор зобов’язаний 

впевнитися у добровільності згоди 

підозрюваного, потерпілого та 

представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, на 

розгляд обвинувального акта у 

спрощеному провадженні. 

 

3. До обвинувального акта з 

клопотанням про його розгляд у 

спрощеному провадженні повинні 

бути додані: 

 

1) письмова заява підозрюваного, 

складена в присутності захисника, 

щодо беззаперечного визнання своєї 

винуватості, згоди із встановленими 

досудовим розслідуванням 

обставинами, ознайомлення з 

обмеженням права апеляційного 

оскарження згідно з частиною 

другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у 

спрощеному провадженні; 

 

2) письмова заява потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, на розгляд 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні. 

3. До обвинувального акта з клопотанням 

про його розгляд у спрощеному 

провадженні повинні бути додані: 

1) письмова заява підозрюваного 

обвинуваченого, складена в присутності 

захисника, щодо беззаперечного визнання 

своєї винуватості, згоди із встановленими 

досудовим розслідуванням обставинами, 

ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно з частиною 

другою цієї статті та згоди з розглядом 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні; 

2) письмова заява потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, щодо згоди із 

встановленими досудовим розслідуванням 

обставинами, ознайомлення з обмеженням 

права апеляційного оскарження згідно з 

частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у 

спрощеному провадженні; 

3) матеріали досудового розслідування, у 

тому числі документи, які засвідчують 

беззаперечне визнання підозрюваним  

обвинуваченим своєї винуватості. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2684
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1515487263347123#n2684
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1457939307074537#n2684
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1457939307074537#n2684
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1457939307074537#n2684


якої здійснюється провадження, щодо 

згоди із встановленими досудовим 

розслідуванням обставинами, 

ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно 

з частиною другою цієї статті та згоди 

з розглядом обвинувального акта у 

спрощеному провадженні; 

 

3) матеріали досудового 

розслідування, у тому числі 

документи, які засвідчують 

беззаперечне визнання підозрюваним 

своєї винуватості. 

 

Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 

§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування 

 

Стаття 303. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або 

прокурора, які можуть бути 

оскаржені під час досудового 

розслідування, та право на 

оскарження 

 

1. На досудовому провадженні 

можуть бути оскаржені такі 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора: 

 

1) бездіяльність слідчого, 

прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, 

яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна 

згідно з вимогами статті 169 цього 

Кодексу, а також у нездійсненні інших 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

У зв’язку із внесенням змін до ст214 

КПК України прорлнується допонити 

статтю рішеннями слідчого прокурора 

які підлягають оскарженню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались  

 

 

Питання 

віднесене до 

проблемних 
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правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого 

майна згідно з вимогами статті 

169 цього Кодексу, а також у 

нездійсненні інших процесуальних дій, 

які він зобов’язаний вчинити у 

визначений цим Кодексом строк, - 

заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним 

представником, представником 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, 

володільцем тимчасово вилученого 

майна, іншою особою, права чи 

законні інтереси якої обмежуються 

під час досудового розслідування; 

 

2) рішення слідчого, прокурора 

про зупинення досудового 

розслідування - потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним 

представником, представником 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження; 

 

процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

- заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, 

представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, володільцем 

тимчасово вилученого майна, іншою 

особою, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового 

розслідування; 

1-1) рішення слідчого, прокурора про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань; 

1-2) рішення слідчого прокурора про 

відмову у внесенні відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань; 

… 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

……… 

7) рішення слідчого, прокурора про 

відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, заходів 

забезпечення кримінального провадження 

- особою, якій відмовлено у задоволенні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Відповідно до Конституції України 

оскаржити можна будь-яку рішення, 

дію та бездіяльність посадових та 

службових осіб органів влади. 

Натомість, існують випадки винесення 

слідчими суддями ухвал про відмову у 

задоволенні скарг на рішення слідчого, 

прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального 

провадження, оскільки такі рішення 
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3) рішення слідчого про закриття 

кримінального провадження - 

заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником; 

 

4) рішення прокурора про 

закриття кримінального 

провадження та/або провадження 

щодо юридичної особи - заявником, 

потерпілим, його представником чи 

законним представником, 

підозрюваним, його захисником чи 

законним представником, 

представником юридичної особи, 

щодо якої здійснюється 

провадження; 

 

5) рішення прокурора, слідчого 

про відмову у визнанні потерпілим - 

особою, якій відмовлено у визнанні 

потерпілою; 

 

6) рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора при 

застосуванні заходів безпеки - 

особами, до яких можуть бути 

застосовані заходи безпеки, 

передбачені законом; 

 

7) рішення слідчого, прокурора 

про відмову в задоволенні клопотання 

про проведення слідчих (розшукових) 

клопотання, її представником, законним 

представником чи захисником; 

 

 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені усі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, 

якщо таке оскарження не заборонено цим 

Кодексом, зокрема може бути оскаржено: 

…  

Частину першу доповнити пунктом 7-1 

та 11 такого змісту: 

7-1) бездіяльність слідчого, прокурора у 

проведенні слідчих (розшукових) дій – 

учасником кримінального провадження, 

який заявляв клопотання, його 

представником, законним представником 

чи захисником; 

.... 

11) рішення слідчого, прокурора про 

відмову у задоволенні клопотання про 

надання матеріалів досудового 

розслідування для ознайомлення або їх 

ненадання - стороною захисту, 

потерпілим, представником юридичної 

особи. 

 

Генеральна прокуратура України 

відповідно до діючої редакції статті 

303 КПК України не оскаржуються на 

досудовому розслідуванні. 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

Розширення переліку підстав для 

оскарження, оскільки закріплення 

вичерпного переліку підстав 

оскарження обмеженням право на 

доступ до правосуддя та права на 

захист.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 



дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій - особою, якій відмовлено у 

задоволенні клопотання, її 

представником, законним 

представником чи захисником; 

 

8) рішення слідчого, прокурора 

про зміну порядку досудового 

розслідування та продовження його 

згідно з правилами, 

передбаченими главою 39 цього 

Кодексу, - підозрюваним, його 

захисником чи законним 

представником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником; 

 

9-1) рішення прокурора про 

відмову в задоволенні скарги на 

недотримання розумних строків 

слідчим, прокурором під час 

досудового розслідування - особою, 

якій відмовлено у задоволенні скарги, 

її представником, законним 

представником чи захисником; 

 

10) повідомлення слідчого, 

прокурора про підозру після спливу 

одного місяця з дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку або двох 

місяців з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні злочину, але не 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

… 

7) рішення слідчого, прокурора про 

відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, 

тимчасового доступу до речей і 

документів - особою, якій відмовлено у 

задоволенні клопотання, її представником, 

законним представником чи захисником; 

… 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна 

згідно з вимогами статті 169 цього 

Кодексу, а також у нездійсненні інших 

процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

Зміни пропонуються у зв’язку зі 

зміною суб’єкта прийняття рішення 

про тимчасовий доступ до речей та 

документів з слідчого судді, на 

прокурора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутнє) 
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пізніше закриття прокурором 

кримінального провадження або 

звернення до суду із обвинувальним 

актом - підозрюваним, його 

захисником чи законним 

представником. 

 

2. Скарги на інші рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора 

не розглядаються під час досудового 

розслідування і можуть бути 

предметом розгляду під час 

підготовчого провадження у суді 

згідно з правилами статей 314-

316 цього Кодексу. 

 

3. Під час підготовчого судового 

засідання можуть бути оскаржені 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора, передбачені пунктами 

5 та 6 частини першої цієї статті. 

 

 

 

 

- заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним 

обвинуваченим, його захисником чи 

законним представником, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, володільцем тимчасово 

вилученого майна, іншою особою, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування; 

2) рішення слідчого, прокурора про 

зупинення досудового розслідування - 

потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним 

обвинуваченим, його захисником чи 

законним представником, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 

… 

4) рішення прокурора про закриття 

кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи - 

заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним 

обвинуваченим, його захисником чи 

законним представником, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 

… 

8) рішення слідчого, прокурора про зміну 

порядку досудового розслідування та 

продовження його згідно з правилами, 
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передбаченими главою 39 цього Кодексу, - 

підозрюваним обвинуваченим, його 

захисником чи законним представником, 

потерпілим, його представником чи 

законним представником; 

… 

10) повідомлення слідчого, прокурора 

про підозру після спливу одного місяця з 

дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку або 

двох місяців з дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні злочину, але не пізніше 

закриття прокурором кримінального 

провадження або звернення до суду із 

обвинувальним актом - підозрюваним, 

його захисником чи законним 

представником. 

… 

 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім.Мудрого 

 

     10) інші рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора, якими 

порушуються або можуть бути порушені 

конституційні права і свободи людини, та 

які можуть перешкоджати ефективному 

здійсненню кримінального провадження  

або   доступу особи до правосуддя -  особою, 

конституційні права та свободи якої 

порушено або може бути порушено 

рішеннями, діями чи бездіяльністю 

слідчого або прокурора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Право на судовий захист належить до 

основних, невідчужуваних прав і свобод 

людини і громадянина та відповідно до 

частини другої статті 64 Конституції 

України не може бути обмежене. 

Встановлення вичерпного переліку 

підстав оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого або прокурора 

суттєво обмежує право на доступ до 

правосуддя. Така позиція 

підтверджується і практикою ЄСПЛ 
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      2. виключити 

 

 

Як альтернативний варіант: 

Стаття 303. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, які 

можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на 

оскарження 

      1. Оскарженню підлягають рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, якими порушуються або 

можуть бути порушені конституційні 

права і свободи людини, та які можуть 

перешкоджати ефективному здійсненню 

кримінального провадження  або   доступу 

особи до правосуддя.  

      2. Будь-яка особа, конституційні права 

та свободи якої порушено або може бути 

порушено рішеннями, діями чи 

бездіяльністю слідчого або прокурора, має 

право звернутися зі скаргою до слідчого 

судді. 

 

    *При такому варіанті необхідно 

встановити вимоги до скарги. 

 

 

 

 

 

 

(«Делькур проти Бельгії», «Беллет 

проти Франції»). 

Необхідність виключення положення ч. 

2 ст. 303 КПК України обумовлюється 

тим, що: 1) оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час підготовчого 

провадження не відповідає вимогам 

ефективності оскарження, адже 

відповідно до практики ЄСПЛ одним із 

критеріїв ефективності засобу 

захисту є його оперативність, тобто 

будь-який засіб захисту 

вважатиметься ефективним лише 

тоді, якщо його використання призведе 

до необхідного результату у розумні 

строки. Окрім того, ефективний засіб 

захисту повинен відповідати вимогам 

адекватності, тобто право людини 

має бути «озброєне»  таким 

матеріально-правовим способом 

захисту, який припинить це порушення, 

якщо воно ще триває, або ж належним 

чином ліквідує небезпеку такого 

порушення; а головне — адекватно 

відновить порушене право. 

Але проміжок часу між порушенням 

права особи рішенням, дією чи 

бездіяльністю та підготовчим 

засіданням може становити декілька 

місяців. Тому фактично особа 

позбавлена ефективного, оперативного 

та адекватного засобу захисту свого 

порушеного права під час досудового 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва Ященко 

М.А. 

 

Доповнити ч.1 ст. 303 КПК України 

пунктом 1-1) такого змісту: 

1-1) рішення слідчого, прокурора про 

відмову про внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань після 

подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення – заявником, 

його представником чи законним 

представником. 

 

 

 

 

 

розслідування. 2) статтями 314-316 

КПК України не передбачено порядку 

розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора у 

підготовчому провадженні. Окрім 

того, під час підготовчого судового 

засідання суддя  досліджує лише 

обвинувальний акт та не має 

можливості дослідити матеріали 

кримінального провадження, що 

фактично позбавляє його можливості 

ухвалити законне, обґрунтоване 

рішення за результатами розгляду 

скарги. 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва 

Ященко М.А. 

 

Вважаю, що зміни, які 

пропонуються навчальними закладами 

та відомствами не в повній мірі 

вирішують проблеми, пов’язані з 

надмірними навантаженнями 

прокурорів, слідчих, суддів, що 

викликані необхідністю внесення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань всіх заяв, повідомлень про 

вчинене кримінальне правопорушення, 

без будь-якої їх початкової перевірки. 

Вважаю, що  значною мірою допоможе 

у вирішенні цього питання внесення 

змін до ч.1 та 4 ст. 214 КПК України, а 

також до ст.ст. 303, 309 КПК України, 



 

 

 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

ч. 1 ст. 303 КПК України доповнити п.  3 

такого змісту:  

«рішення слідчого, прокурора про початок 

досудового розслідування або про 

відсутність підстав для його початку - 

потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним, 

його захисником чи законним 

представником, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження» 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 303. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, які 

можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на 

оскарження 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка 

полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

для чого пропонується доповнити їх 

такими положеннями. 

 

 

Сисоєнко Григорій Іванович 

 

Також доповнити відповідні 

статті КПК – права заявника, 

потерпілого, про надання їм копії 

відповідного рішення про початок 

досудового розслідування чи про 

відсутність підстав для його початку. 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 
Стаття пропонується у редакції, що діяла 

до 16.03.2018, з огляду на необхідність 

системної відміни т.з. “правок Лозового” 

через їх деструктивний характер. 



реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна 

згідно з вимогами статті 169 цього 

Кодексу, а також у нездійсненні інших 

процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

- заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, 

представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, володільцем 

тимчасово вилученого майна, іншою 

особою, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового 

розслідування; 

2) рішення слідчого, прокурора про 

зупинення досудового розслідування - 

потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним, 

його захисником чи законним 

представником, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 

3) рішення слідчого про закриття 

кримінального провадження - заявником, 

потерпілим, його представником чи 

законним представником; 

4) рішення прокурора про закриття 

кримінального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи - 
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заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, 

представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження; 

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у 

визнанні потерпілим - особою, якій 

відмовлено у визнанні потерпілою; 

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора при застосуванні заходів безпеки 

- особами, до яких можуть бути 

застосовані заходи безпеки, передбачені 

законом; 

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій - особою, якій відмовлено у 

задоволенні клопотання, її представником, 

законним представником чи захисником; 

8) рішення слідчого, прокурора про зміну 

порядку досудового розслідування та 

продовження його згідно з правилами, 

передбаченими главою 39 цього Кодексу, - 

підозрюваним, його захисником чи законним 

представником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником; 

9-1) рішення прокурора про відмову в 

задоволенні скарги на недотримання 

розумних строків слідчим, прокурором під 

час досудового розслідування - особою, якій 

відмовлено у задоволенні скарги, її 
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представником, законним представником 

чи захисником. 

2. Скарги на інші рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора не 

розглядаються під час досудового 

розслідування і можуть бути предметом 

розгляду під час підготовчого провадження 

у суді згідно з правилами статей 314-316 

цього Кодексу. 

3. Під час підготовчого судового засідання 

можуть бути оскаржені рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, 

передбачені пунктами 5 та 6 частини 

першої цієї статті. 

 

Стаття 304. Строк подання 

скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи 

прокурора, її повернення або 

відмова відкриття провадження 

 

1. Скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора, 

передбачені частиною першою статті 

303 цього Кодексу, можуть бути 

подані особою протягом десяти днів з 

моменту прийняття рішення, 

вчинення дії або бездіяльності. Якщо 

рішення слідчого чи прокурора 

оформлюється постановою, строк 

подання скарги починається з дня 

отримання особою її копії. 

 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

Частину першу доповнити словами 

такого змісту: 

 

Бездіяльність слідчого чи прокурора, яка 

полягає у неповерненні тимчасово 

вилученого майна згідно з вимогами 

статті 169 цього Кодексу може бути 

оскаржена в будь-який момент до 

закінчення досудового розслідування ... 

 

 

 

 

 

 

 

Зелькіна Т.Є. (адвокат) 

 

Неповернення тимчасово вилученого 

майна є частим порушення з боку 

сторони обвинувачення. При цьому, 

судова практика з питань строків 

оскарження є неоднозначною. Окремі 

судді вважають, що оскільки дане 

порушення є триваючим, оскарження 

можливо в будь-який момент, деякі що 

тільки на протязі 10 днів з дня початку 

неповернення. Окремі судді 

поновлюють строк, якщо особа подала 

нову скаргу до слідчого, або прокурора 

про неповернення такого майна. Це 

створює правову невизначеність. Окрім 

цього особи, які через відсутність 

правової допомоги, або з інших причин 
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2. Скарга повертається, якщо: 

 

1) скаргу подала особа, яка не має 

права подавати скаргу; 

 

2) скарга не підлягає розгляду в 

цьому суді; 

 

3) скарга подана після закінчення 

строку, передбаченого частиною 

першою цієї статті, і особа, яка її 

подала, не порушує питання про 

поновлення цього строку або слідчий 

суддя за заявою особи не знайде 

підстав для його поновлення. 

 

3. Копія ухвали про повернення 

скарги невідкладно надсилається 

особі, яка її подала, разом із скаргою 

та усіма доданими до неї матеріалами. 

 

4. Слідчий суддя, суд відмовляє у 

відкритті провадження лише у разі, 

якщо скарга подана на рішення, дію 

чи бездіяльність слідчого, прокурора, 

що не підлягає оскарженню. 

 

5. Копія ухвали про відмову у 

відкритті провадження невідкладно 

надсилається особі, яка подала скаргу, 

разом із скаргою та усіма доданими до 

неї матеріалами. 

 

 

 

 

 

 

 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім.Мудрого 

4. Слідчий суддя відмовляє у 

відкритті провадження, якщо:1) скарга 

подана на рішення, дію чи бездіяльність 

слідчого, прокурора, що не підлягає 

оскарженню; 2) в провадженні цього або 

іншого суду знаходиться скарга з таким 

самим предметом, подана тим самим 

скаржником; 3) якщо буде встановлено, 

що за результатами розгляду цієї ж 

скарги вже було винесене рішення про 

відмову у задоволенні скарги. 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора, передбачені 

частиною першою статті 303 цього Кодексу, 

можуть бути подані особою протягом десяти 

днів з моменту прийняття рішення, 

вчинення дії, а в частині бездіяльності - 

протягом десяти днів з моменту коли 

особі стало відомо про таку бездіяльність. 

Якщо рішення слідчого чи прокурора 

не подали відповідну скаргу на протязі 

10 днів, взагалі позбавляються 

можливостей на будь-який захист своїх 

прав. 

 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Аналіз судової практики свідчить про 

непоодинокі випадки, коли  після 

прийняття скарги  встановлено, що за 

результатами розгляду цієї ж скарги 

вже було винесене рішення або у 

провадженні цього чи іншого суду є 

скарга з таким самим предметом та яка 

подана тим самим скаржником. 

КПК не передбачає рішення, яке 

повинен прийняти у такому випадку 

слідчий суддя. 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

Слідчий, прокурор після 

отримання заяви про злочин часто не 

вносить відомості до ЄРДР. При цьому, 

про таке невнесення заявник може 

дізнатися з перебігом значного періоду 

часу. Відповідно, пропонується 

встановити відлік строку на оскарження 

такої бездіяльності з моменту, як особі 

стало відомо про таку бездіяльність. Це 
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6. Ухвала про повернення скарги 

або відмову у відкритті провадження 

може бути оскаржена в апеляційному 

порядку. 

 

7. Повернення скарги не 

позбавляє права повторного 

звернення до слідчого судді, суду в 

порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

 

оформлюється постановою,  строк подання 

скарги починається з дня отримання особою 

її копії. 

може бути, наприклад, отримання 

письмового повідомлення. 

 

Стаття 305. Правові наслідки 

подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

 

 

1. Подання скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування не зупиняє виконання 

рішення чи дію слідчого, прокурора. 

 

2. Слідчий чи прокурор можуть 

самостійно скасувати рішення, 

передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 

частини першої статті 303 цього 

Кодексу, припинити дію чи 

бездіяльність, які оскаржуються, що 

тягне за собою закриття провадження 

за скаргою. 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім.Мудрого 

 

11. За клопотанням особи, яка 

подала скаргу, слідчий суддя може 

зупинити виконання дії або рішення 

слідчого, прокурора, якими можуть бути 

порушені конституційні права та законні 

інтереси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 305 КПК України 

подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під 

час досудового розслідування не 

зупиняє виконання рішення чи дію 

слідчого, прокурора. 

Предметом оскарження є рішення, дії 

чи бездіяльність слідчого,  прокурора, 

якими порушуються або можуть бути 

порушені конституційні права людини 

та які можуть перешкоджати 

ефективному здійсненню 

кримінального провадження або 

доступу особи до правосуддя.  

Виконання оскаржуваного рішення або 

дії, якими порушуються чи можуть бути 

порушені права та законні інтереси у 

майбутньому, перешкоджатиме 

досягненню мети оскарження, адже 
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Прокурор може самостійно 

скасувати рішення, що 

передбачене пунктами 3 та 10 

частини першої статті 303 цього 

Кодексу і оскаржується в порядку, 

передбаченому частиною шостою 

статті 284 цього Кодексу, що тягне за 

собою закриття провадження за 

скаргою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 305. Правові наслідки подання 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування 

1. Подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування не зупиняє 

виконання рішення чи дію слідчого, 

прокурора. 

2. Слідчий чи прокурор можуть самостійно 

скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 

2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього 

Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, 

які оскаржуються, що тягне за собою 

закриття провадження за скаргою. 

Прокурор може самостійно скасувати 

рішення, що передбачене пунктом 3 частини 

першої статті 303 цього Кодексу і 

оскаржується в порядку, передбаченому 

протягом процесу оскарження 

порушення прав та законних інтересів 

може стати реальним або завдати шкоди 

охоронюваним законом інтересам.  

 Таким чином, уявляється доцільним 

передбачити право слідчого судді 

запинити виконання дії або рішення 

якими можуть бути порушені 

конституційні права та законні 

інтереси. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття пропонується у редакції, що 

діяла до 16.03.2018, з огляду на 

необхідність системної відміни т.з. 

“правок Лозового” через їх 

деструктивний характер. 
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частиною шостою статті 284 цього Кодексу, 

що тягне за собою закриття провадження за 

скаргою. 

 

Стаття 306. Порядок розгляду 

скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

 

1. Скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора 

розглядаються слідчим суддею 

місцевого суду згідно з правилами 

судового розгляду, 

передбаченими статтями 318-380 

цього Кодексу, з урахуванням 

положень цієї глави. 

 

2. Скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування розглядаються не 

пізніше сімдесяти двох годин з 

моменту надходження відповідної 

скарги, крім скарг на рішення про 

закриття кримінального 

провадження, які розглядаються не 

пізніше п’яти днів з моменту 

надходження скарги. 

 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за 

Служба безпеки України 

Частину третю доповнити абзацом 

другим такого змісту: 

У разі відсутності заявника, який подав 

скаргу, слідчий суддя залишає її без 

розгляду. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні скарги на бездіяльність 

слідчого/детектива, яка полягає у 

невнесенні відомостей про  кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, якщо заявник не 

доведе існування фактичних обставин, 

що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення,  

віднесеного до визначеної статтею 216 

КПК України підслідності 

слідчого/детектива, бездіяльність якого 

ним оскаржується. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обов'язкової 

участі особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника та слідчого чи 

прокурора, рішення, дії чи бездіяльність 

яких оскаржується, крім випадків коли 

особа заявила клопотання про розгляд 

Служба безпеки України 

Необхідність чіткого законодавчого 

врегулювання процедури розгляду 

оскарження рішень слідчого/детектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура 

України 

 

Необхідність вдосконалення порядку 

розгляду скарг відповідно до ст. 306 

КПК України. 
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обов’язкової участі особи, яка подала 

скаргу, чи її захисника, представника 

та слідчого чи прокурора, рішення, дії 

чи бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого чи прокурора не 

є перешкодою для розгляду скарги. 

 

скарги без її участі. Відсутність слідчого чи 

прокурора не є перешкодою для розгляду 

скарги. 

 

 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім.Мудрого 

 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обов’язкової 

участі особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника та слідчого чи 

прокурора, рішення, дії чи бездіяльність 

яких оскаржується. Неприбуття сторін або 

інших учасників кримінального 

провадження  до суду не перешкоджає 

проведенню розгляду скарги, якщо такі 

особи були належним чином повідомлені 

про дату час і місце судового розгляду та 

не повідомили про поважні причини 

свого неприбуття. 

4. Особа, яка подала скаргу на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування, має 

право відмовитися від неї до закінчення  

розгляду скарги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Частина 2 статті 306 КПК передбачає, 

що скарга на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування розглядаються не 

пізніше сімдесяти двох годин з моменту 

надходження відповідної скарги, крім 

скарг на рішення про закриття 

кримінального провадження, які 

розглядаються не пізніше п’яти днів з 

моменту надходження скарги. При 

цьому ч. 2 цієї ж статті містить 

положення імперативного характеру 

щодо обов’язкової участі особи, яка 

подала скаргу, в її судовому розгляді. 

Неявка цієї особи за викликом суду (що, 

на жаль, на практиці є проблемою, яка 

має систематичний характер) 

унеможливлює дотримання судом 

вимог КПК щодо встановленого строку 

розгляду скарги. Це зумовлює 

необхідність коригування положень ч. 3 

ст. 306 КПК з урахуванням необхідності 

дотримання  як інтересів скаржника 

щодо забезпечення його особистої 



 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за участі особи, 

яка подала скаргу, чи її захисника, 

представника та слідчого чи прокурора, 

рішення, дії чи бездіяльність яких 

оскаржується. Участь особи, яка подала 

скаргу, чи її захисника, представника є 

обов'язковою, крім випадків коли такою 

особою, її захисником чи представником 

було подано клопотання про розгляд 

справи без її участі. Відсутність слідчого чи 

прокурора не є перешкодою для розгляду 

скарги. 

участі в судовому розгляді скарги так і 

вирішення її по суті. 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

Скаржник часто не має можливості чи 

бажання приймати участі в судовому 

засіданні з розгляду своєї скарги. На 

практиці суди часто розглядають скарги 

без участі заявника за наявності 

відповідного клопотання. Проте, такі дії 

суду не передбачені КПК України, тому 

пропонується "узаконити" такі дії. 

Стаття 306-1 відсутня  Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

Стаття 306-1. Оскарження до суду 

рішення слідчого, прокурора про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 

Рішення слідчого, прокурора про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань може   бути   

оскаржена  до  місцевого  суду  за  місцем 

розташування  органу  досудового 

розслідування. 

 Скарга на рішення слідчого, прокурора 

про внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань може 

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

(обґрунтування відсутні) 

Пропозиції не 

розглядались  



бути подана  до  суду  особою,  інтересів  

якої стосується рішення слідчого про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань,  її  захисником  чи  

законним представником з достатнім 

обґрунтуванням  порушення  прав  та  

законних  інтересів відповідної особи.  

Якщо обґрунтування порушення прав та 

інтересів особи  визнано  суддею  

недостатнім,  суддя  приймає  рішення  

про відмову  у  відкритті  провадження  з  

розгляду скарги.  Відмова у відкритті 

провадження не позбавляє права  

повторно  звертатися  до суду. 

Суд приймає  до  розгляду  скаргу  на 

рішення слідчого про внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

протягом  усього  часу  проведення 

досудового розслідування у кримінальному 

провадженні. 

 

Стаття 306-2 відсутня Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

Стаття 306-2. Розгляд судом скарги 

на рішення слідчого про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 

Скарга на рішення слідчого про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань  слідчим суддею не 

пізніше п'яти днів з дня її надходження до 

суду.  

Адвокатське об’єднання «Правова та 

економічна безпека» 

 

(обґрунтування відсутні) 

Пропозиції не 

розглядались 



Про відкриття   провадження   за  

скаргою  рішення слідчого про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань суддя протягом доби від дня 

надходження скарги до суду виносить 

ухвалу, копія якої направляється:  

1) особі,  яка  подала  скаргу,  її  

захиснику;  

2) органу досудового розслідування,  

який вніс відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань або у провадженні 

якого перебуває;  

3) прокурору;  

4) потерпілому  або  особі,  за  заявою  

якої  було  внесено відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань  

В ухвалі про відкриття провадження 

зазначаються:  

1) час і місце судового розгляду 

скарги;  

2) список осіб, явка яких у судове 

засідання є обов'язковою;  

3) дії,  які  необхідно  вчинити  

сторонам  для  забезпечення розгляду 

скарги;  

4) строк  подання  до суду матеріалів,  

на підставі яких було прийнято рішення 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

У ухвалі про відкриття провадження 

суддя  вирішує  питання  про  доцільність  

зупинення  слідчих  дій у справі на час 

розгляду скарги.  



Ухвала судді про відкриття  

провадження  набирає  законної сили з 

моменту її винесення і підлягає негайному 

виконанню.  

Слідчий  або  прокурор,  у 

провадженні якого знаходиться  справа,  

зобов'язаний  у  встановлений  суддею  

строк подати  до суду матеріали,  на 

підставі яких було прийнято рішення про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Матеріали, які 

подаються до суду, мають бути описані,   

прошиті  та  пронумеровані  із  

зазначенням  посади  та прізвища особи, 

яка склала опис.  

У разі неподання без поважних 

причин до суду  матеріалів,  на підставі  

яких  було  прийнято  рішення  про   

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань,  у встановлений 

суддею строк суддя  вправі  визнати  

відсутність  цих матеріалів   підставою  

для  скасування  рішення слідчого, 

прокурора про внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

Якщо ухвалою суду вирішено 

питання про  зупинення  слідчих дій на час 

розгляду скарги,  строк розгляду скарги не 

враховується у строк досудового слідства.  

Обов'язок доведення    правомірності 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань покладається  на  

прокурора,  неявка  якого  в судове 



засідання не перешкоджає розгляду 

справи.  

Неявка без поважних причин  у  

судове  засідання  особи,  яка подала  скаргу 

та присутність якої визнано суддею 

обов'язковою,  є підставою для закриття 

провадження з розгляду скарги.  

Суддя розглядає  скаргу  на   підставі   

наявних матеріалів у судовому засіданні.  

У судовому засіданні, перевіривши 

явку сторін, суддя:  

1) досліджує   матеріали,  на  

підставі  яких  було  внесено відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

2) заслуховує  пояснення  особи,  яка   

подала   скаргу,   її захисників  чи законних 

представників,  потерпілого або особи,  за 

заявою якої внесено відомості до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань,  якщо 

вони  з'явились  у  судове засідання;  

3) заслуховує  думку  прокурора,  якщо  

він з'явився у судове засідання;  

4) у  разі  необхідності  заслуховує  

пояснення  особи,   яка прийняла рішення 

про внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Під час   

судового   розгляду   скарги  сторони  

мають  право ознайомитися   з   

матеріалами,   які   обґрунтовують    про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

Розглядаючи скаргу на рішення 

слідчого,прокурора про внесення 



відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань,  суд повинен  перевіряти  

наявність  приводів  і  підстав, законність 

джерел отримання даних, які стали 

підставою внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань,  і 

не вправі  розглядати  й  заздалегідь  

вирішувати  ті  питання,   які 

вирішуються судом при розгляді справи по 

суті.  

За результатами  розгляду скарги, 

суддя своєю мотивованою ухвалою:  

1) залишає скаргу без задоволення;  

 2) задовольняє   скаргу,  скасовує  

рішення слідчого, прокурора про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань і виносить ухвалу про відмову 

у внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань.  

Набрання законної  сили  ухвалою  

судді про скасування рішення про внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань тягне  за  собою  скасування 

запобіжних заходів, повернення вилучених 

речей та документів, поновлення прав, 

щодо яких на час досудового розслідування  

встановлювались обмеження.  

Копія ухвали слідчого  судді 

надсилається прокурору,  органу 

досудового розслідування,  який вніс 

відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань або в  провадженні  якого 

перебувало кримінальне провадження,  



особі,  яка  подала скаргу,  її захиснику чи 

законному представнику,  потерпілому  

та  особі,  за  заявою  якої внесено 

відомості до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань.  

У разі   відмови   в   задоволенні  скарги  

матеріали  кримінального провадження  

повертаються  органу,  який  проводить  

досудове  розслідування.  Копії документів 

залишаються в матеріалах провадження 

по скарзі.  

У разі скасування рішення про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань подані  до  суду   

документи   зберігаються   в матеріалах   

провадження  по  скарзі  до  набрання  

законної  сили відповідною  ухвалою   судді.   

У   подальшому   ці   матеріали 

зберігаються в суді.  

На ухвалу слідчого судді протягом 

семи діб з дня її винесення може бути 

подана апеляція до  апеляційного  суду.  

Подача  апеляції  не зупиняє виконання 

постанови судді. 

 

Стаття 307. Рішення слідчого 

судді за результатами розгляду 

скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

 

Генеральна прокуратура України 

 

 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора може 

бути оскаржена в апеляційному порядку. 

 

Генеральна прокуратура 

України 

 

Не дотримуючись загальної засади 

кримінального провадження, а саме 

змагальності сторін, суд обмежує право 

прокурора оскаржувати ухвалу слідчого 

судді щодо скасування рішення, 

 



1. За результатами розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора 

постановляється ухвала згідно з 

правилами цього Кодексу. 

 

2. Ухвала слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність під час 

досудового розслідування може бути 

про: 

 

1) скасування рішення слідчого 

чи прокурора; 

 

1-1) скасування повідомлення про 

підозру; 

 

2) зобов’язання припинити дію; 

 

3) зобов’язання вчинити певну 

дію; 

 

4) відмову у задоволенні скарги. 

 

3. Ухвала слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на 

рішення, дію чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора не може бути 

оскаржена, окрім ухвали про відмову 

у задоволенні скарги на постанову 

про закриття кримінального 

провадження, про скасування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. За результатами розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора постановляється ухвала згідно з 

правилами цього Кодексу. 

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи 

прокурора; 

1-1) скасування повідомлення про 

підозру; 

2) зобов’язання припинити дію; 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

4) відмову у задоволенні скарги. 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не 

зобов’язання припинити дію або 

зобов’язати вчинити певну дію.  

Таким чином, сторонам кримінального 

провадження необхідно надати 

можливість оскаржувати будь-яку 

ухвалу слідчого суді що стосується 

оскаржень рішень, дій чи бездіяльності 

органів досудового розслідування чи 

прокурора під час досудового 

розслідування. 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повідомлення про підозру та відмову 

у задоволенні скарги на повідомлення 

про підозру. 

 

може бути оскаржена, окрім ухвали про 

відмову у задоволенні скарги на постанову 

про закриття кримінального провадження, 

про скасування повідомлення про підозру 

та відмову у задоволенні скарги на 

повідомлення про підозру. 

 

 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім.Мудрого 

 

2. Ухвала слідчого судді за 

результатами розгляду скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи 

прокурора; 

1-1) скасування повідомлення про 

підозру; 

2) зобов’язання припинити дію; 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

4) відмову у задоволенні скарги; 

5) відмову у задоволенні скарги в 

певній частині; 

6) закриття провадження за скаргою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Перелік рішень слідчого судді, 

передбачених у ст. 370 КПК України є 

вичерпним. Але у судовій практиці 

виникає потреба у постановленні 

ухвали, що цим переліком не 

передбачена,  зокрема у разі 

необхідності прийняття по скарзі 

одночасно рішення і про відмову у 

задоволенні скарги в певній частині і 

про її задоволення в іншій частині. Така 

ситуація виникає, зокрема, у тих 

випадках, коли в одній скарзі особа 

оскаржує декілька рішень, дій чи форм 

бездіяльності, а за результатами 

розгляду такої скарги слідчий суддя 

робить висновок про необхідність, 

наприклад, задоволення вимог 

скаржника щодо скасування рішення 

слідчого та одночасно відмову у 

задоволенні вимог скаржника щодо 

зобов’язання вчинити певну дію. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

Частину третю виключити 

 

 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

1. За результатами розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора постановляється ухвала згідно з 

правилами цього Кодексу. 

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

Частина 2 ст. 305 КПК України 

закріплює повноваження судді винести 

ухвалу про закриття провадження за 

скаргою у разі скасування слідчим чи 

прокурором рішень, передбачених п.п. 

1,2,5 і 6 ч. 1 ст. 303 КПК, припинити дію 

чи бездіяльність, які оскаржуються, а 

також у разі скасування прокурором 

рішення, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 303 

КПК. Такий вид рішення повинен бути 

закріплений і в ст. 307 КПК. 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

Вказане положення суперечить 

п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України. 

Пропонується надати можливість 

оскаржувати ухвали слідчого судді в 

апеляційному порядку. 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття пропонується у редакції, що 

діяла до 16.03.2018, з огляду на 

необхідність системної відміни т.з. 

“правок Лозового” через їх 

деструктивний характер.   



бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

1) скасування рішення слідчого чи 

прокурора; 

2) зобов’язання припинити дію; 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

4) відмову у задоволенні скарги. 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не 

може бути оскаржена, окрім ухвали про 

відмову у задоволенні скарги на постанову 

про закриття кримінального провадження. 

 

Стаття 308. Оскарження 

недотримання розумних строків 

 

1. Підозрюваний, обвинувачений, 

потерпілий, інші особи, права чи 

законні інтереси яких обмежуються 

під час досудового розслідування, 

мають право оскаржити прокурору 

вищого рівня недотримання розумних 

строків слідчим, прокурором під час 

досудового розслідування. 

 

2. Прокурор вищого рівня 

зобов’язаний розглянути скаргу 

протягом трьох днів після її подання і 

в разі наявності підстав для її 

задоволення надати відповідному 

прокурору обов’язкові для виконання 

вказівки щодо строків вчинення 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Підозрюваний, обвинувачений, 

підсудний, потерпілий, інші особи, права чи 

законні інтереси яких обмежуються під час 

досудового розслідування, мають право 

оскаржити прокурору вищого рівня 

недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового 

розслідування. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 



певних процесуальних дій або 

прийняття процесуальних рішень. 

Особа, яка подала скаргу, невідкладно 

письмово повідомляється про 

результати її розгляду. 

 

3. Службові особи, винні в 

недотриманні розумних строків, 

можуть бути притягнуті до 

відповідальності, встановленої 

законом. 

 

§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування 

Стаття 309. Ухвали слідчого 

судді, які можуть бути оскаржені 

під час досудового розслідування 

 

1. Під час досудового 

розслідування можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку 

ухвали слідчого судді про: 

 

1) відмову у наданні дозволу на 

затримання; 

 

2) застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою 

або відмову в його застосуванні; 

 

3) продовження строку 

тримання під вартою або відмову в 

його продовженні; 

 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

1. Під час досудового розслідування 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про: 

... 

5) продовження строку домашнього 

арешту або відмову в його продовженні; 

6) зміну запобіжного заходу у вигляді 

заборони проникнення до місця спільного 

проживання з потерпілим та на 

територію, що знаходиться у 

безпосередній від нього близькості, та 

перебування в житлі або заборони 

контактувати з потерпілими, 

близькими родичами або членами сім'ї 

потерпілого чи іншими особами зокрема, 

свідками; 

… 

Консультативна місія Європейського 

Союзу 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 

 

 

 Питання 

віднесене до 

проблемних 



4) застосування запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту 

або відмову в його застосуванні; 

 

5) продовження строку 

домашнього арешту або відмову в 

його продовженні; 

 

6) поміщення особи в 

приймальник-розподільник для дітей 

або відмову в такому поміщенні; 

 

7) продовження строку 

тримання особи в приймальнику-

розподільнику для дітей або відмову в 

його продовженні; 

 

8) направлення особи до 

медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи або 

відмову у такому направленні; 

 

9) арешт майна або відмову у 

ньому; 

 

10) тимчасовий доступ до речей 

і документів, яким дозволено 

вилучення речей і документів, які 

посвідчують користування правом на 

здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності 

яких фізична особа - підприємець чи 

юридична особа позбавляються 

12) відмову у здійсненні спеціального 

досудового розслідування; 

13) допит потерпілого або особи, як 

анонімного свідка. 

... 

Національна академія прокуратури 

України 

 

1. Під час досудового розслідування 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про: 

……. 

4) застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави або відмову в його 

застосуванні; 

……. 

14) скасування постанови про 

закриття кримінального провадження; 

15) про зобов’язання внести відомості 

про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 

та розпочати розслідування; 

16) про повернення власнику 

вилучених в ході обшуку речей чи 

документів; 

17) про скасування арешту майна. 

      

2. Під час досудового розслідування 

також можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді 

про відмову у задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального 

провадження, повернення скарги на 

 

 

 

 

 

Національна академія прокуратури 

України 

 

Відсутність у прокурора права 

на оскарження деяких ухвал слідчого 

судді призводить до порушення 

принципу змагальності сторін, доступу 

до правосуддя та забезпечення права на 

оскарження процесуальних рішень. 

Зокрема, це стосується ухвал слідчого 

судді щодо: скасування постанови про 

закриття кримінального провадження; 

застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави або відмову в його 

застосуванні; відмову у задоволенні 

клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності; про 

зобов’язання внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та розпочати 

розслідування; про повернення власнику 

вилучених в ході обшуку речей чи 

документів. З метою забезпечення 

рівності прав учасників кримінального 

провадження необхідно доповнити 

статті 288 та 309 КПК України та 

надати можливість учасникам 

кримінального провадження 



можливості здійснювати свою 

діяльність; 

 

11) відсторонення від посади або 

відмову у ньому; 

 

12) відмову у здійсненні 

спеціального досудового 

розслідування. 

 

2. Під час досудового 

розслідування також можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку 

ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального 

провадження, про скасування 

повідомлення про підозру чи відмову у 

задоволенні скарги на повідомлення 

про підозру, повернення скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній. 

 

3. Скарги на інші ухвали слідчого 

судді оскарженню не підлягають і 

заперечення проти них можуть бути 

подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній, про задоволення 

скарги і зобов’язання внести відомості 

про кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

2. Під час досудового розслідування 

також можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді 

про відмову у задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального 

провадження, про скасування повідомлення 

про підозру чи відмову у задоволенні скарги 

на повідомлення про підозру, повернення 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній, а також інші ухвали 

слідчого судді, коли таке оскарження 

прямо не заборонено цим Кодексом. 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Під час досудового розслідування 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про: 

….. 

оскаржувати ухвали слідчого судді в 

апеляційному порядку. 

Сьогодні склалася судова 

практика задоволення, у тому числі 

безпідставного, переважної більшості 

скарг на невнесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР, 

однак закон не передбачає можливості 

оскарження подібних судових рішень. 

 

 

 

Асоціація правників України 

 

Забезпечення реалізації права на 

апеляційне оскарження рішень слідчих 

суддів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральна прокуратура України 

 

1. Зміни до ч. 1 ст. 309 КПК України 

необхідні для забезпечення завдань 



9) арешт майна, відмову у ньому, повне 

або часткове скасування арешту майна, 

зняття арешту з майна;  

… 

13) про повернення тимчасово 

вилучених речей і документів; 

14) застосування запобіжного заходу у 

вигляді особистого зобов’язання або 

відмову в його застосуванні. 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження, 

повернення скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора або 

відмову у відкритті провадження по ній, 

про задоволення скарги і зобов’язання 

внести відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кримінального проваджень, у тому 

числі відшкодування завданої злочином 

шкоди, що неможливо зробити у 

випадках вибуття майна. 

Можливість оскарження повного 

або часткового скасування арешту 

майна  виступить додатковою 

гарантією від настання зазначеного 

ризику. 

У разі відмови слідчого судді, суду 

обрати до підозрюваного, 

обвинуваченого запобіжний захід – 

особисте зобов’язання,  обов’язок 

підозрюваного, обвинуваченого 

передбачений п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК 

України прирівнюється до обов’язку 

свідка, обов’язок передбачений п. 2 

вказаної статті не діє, а обов’язок 

передбачений п. 3 цієї статті 

підозрюваного, обвинуваченого не є 

його обов’язком, оскільки це 

повноваження слідчого, прокурора, 

судді застосувати певні норми 

чинного законодавства до 

підозрюваного, обвинуваченого в разі 

вчинення ним правопорушення або 

злочину.  

2. Зміни до ч. 2 ст. 309 КПК України 

зумовлені тим, що на даний час 

склалася судова практика задоволення, 

у тому числі безпідставного, 

переважної більшості скарг на 

невнесення відомостей про кримінальне 



 

 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

1. Під час досудового розслідування 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про: 

1) відмову у наданні дозволу на 

затримання; 

…. 

9) арешт майна або відмову у ньому, 

скасування арешту майна; 

10) тимчасовий доступ до речей і 

документів, яким дозволено вилучення речей 

і документів, які посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких 

фізична особа - підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність, або відмова 

слідчого судді у тимчасовому доступі до 

речей та документів; 

11) відсторонення від посади або 

відмову у ньому; 

… 

2. Під час досудового розслідування 

також можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді 

про відмову у задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального 

провадження, про задоволення такої 

правопорушення до ЄРДР, однак закон 

не передбачає можливості оскарження 

подібних судових рішень. 

 

Національне антикорупційне бюро 

України 

 

(обґрунтування відсутні) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



скарги,  про скасування повідомлення про 

підозру чи відмову у задоволенні скарги на 

повідомлення про підозру, повернення 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній. Також можуть бути 

оскаржені ухвали слідчого судді, винесення 

яких не передбачено цим Кодексом. 

… 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва Ященко 

М.А. 

 

Доповнити ч.2 ст. 309 КПК України, 

зазначивши після слів «можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку ухвали 

слідчого судді» - про відмову у задоволенні 

скарги та постанову про відмову про 

внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань після подання заяви» 

повідомлення про вчинене кримінальне 

правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народний депутат України Журжій А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суддя Апеляційного суду м. Києва 

Ященко М.А. 

 

Вважаю, що зміни, які 

пропонуються навчальними закладами 

та відомствами не в повній мірі 

вирішують проблеми, пов’язані з 

надмірними навантаженнями 

прокурорів, слідчих, суддів, що 

викликані необхідністю внесення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань всіх заяв, повідомлень про 

вчинене кримінальне правопорушення, 

без будь-якої їх початкової перевірки. 

Вважаю, що  значною мірою 

допоможе у вирішенні цього питання 

внесення змін до ч.1 та 4 ст. 214 КПК 

України, а також до ст.ст. 303, 309 

КПК України, для чого пропонується 

доповнити їх такими положеннями. 



 

Частину першу викласти у такій 

редакції: 

 
1. Під час досудового розслідування можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку всі 

ухвали слідчого судді, винесені за 

результатами розгляду скарги по суті, а 

також ухвали про повернення скарги, 

клопотання та відмову у відкритті 

провадження за ними. 

 

Частину другу та третю виключити. 

 

 

 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які 

можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування 

... 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження, 

повернення скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора або 

відмову у відкритті провадження по ній. 

 

 

Народний депутат України Журжій 

А.В. 

 

Обмеження переліку ухвал, які 

можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку суперечить п. 8 ч. 

2 ст. 129 Конституції України. 

Пропонується надати можливість 

оскаржувати ухвали слідчого судді в 

апеляційному порядку. При цьому, 

оскарженню підлягатимуть не всі 

ухвали слідчого судді, а лише ті, які 

винесені за результатами розгляду 

скарги особи чи клопотання слідчого, 

прокурора, а також про їх повернення  

та відмову у відкритті провадження за 

ними. 
 

Головна військова прокуратура ГПУ 

 

Частина 2 цієї статті пропонується у 

редакції, що діяла до 16.03.2018, з 

огляду на необхідність системної 

відміни т.з. “правок Лозового” через їх 

деструктивний характер.   

Стаття 310. Порядок 

оскарження ухвал слідчого судді 

   



 

1. Оскарження ухвал слідчого 

судді здійснюється в апеляційному 

порядку. 

 

§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора 

Стаття 311. Рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора, які 

можуть оскаржуватися слідчим 

 

1. Під час досудового 

розслідування слідчий, який здійснює 

розслідування певного кримінального 

правопорушення, має право 

оскаржувати будь-які рішення, дії чи 

бездіяльність прокурора, прийняті 

або вчинені у відповідному 

досудовому провадженні, крім 

випадків, передбачених цим 

Кодексом. 

 

   

Стаття 312. Порядок 

оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності прокурора 

 

1. Скарга слідчого на рішення, 

дію чи бездіяльність прокурора 

повинна подаватися в письмовій 

формі не пізніше трьох днів з моменту 

прийняття або вчинення 

оскаржуваних рішення, дії чи 

бездіяльності. 

 

Національний Юридичний Університут 

(НЮУ) ім. Мудрого 

 

1. Скарга слідчого на рішення, дію чи 

бездіяльність прокурора повинна 

подаватися в письмовій формі не пізніше 

трьох днів з моменту отримання 

оскаржуваного рішення або з моменту, 

коли слідчий дізнався про вчинення 

оскаржуваної дії чи бездіяльності. 

 

Національний Юридичний 

Університут (НЮУ) ім.Мудрого 

 

Момент прийняття рішення 

прокурором та фактичного отримання 

його слідчим може не співпадати. Крім 

того, поновлення строків для такого 

виду оскарження КПК не передбачає. 

Така редакція ч.1 ст. 312 КПК надасть 

можливість слідчому реалізувати своє 

право на оскарження у випадках, коли 

 



2. Скарга слідчого подається 

прокурору вищого рівня щодо 

прокурора, рішення, дії чи 

бездіяльність якого оскаржуються. 

 

3. Оскарження слідчим рішень, 

дій чи бездіяльності прокурора не 

зупиняє їх виконання. 

 

йому вчасно не повідомлено про 

прийняте рішення. 

Стаття 313. Порядок 

вирішення скарги на рішення, дії 

чи бездіяльність прокурора 

 

1. Прокурор вищого рівня, до 

якого надійшла скарга на рішення, 

дію чи бездіяльність прокурора, 

зобов’язаний розглянути цю скаргу 

протягом трьох днів з моменту її 

надходження і надіслати своє рішення 

слідчому та прокурору, рішення, дія 

чи бездіяльність якого оскаржувалася. 

 

2. За наслідками розгляду скарги 

можуть бути прийняті рішення про: 

 

1) залишення рішення чинним, 

визнання законними вчинених дії чи 

бездіяльності; 

 

2) зміну рішення в частині; 

 

3) скасування рішення і 

прийняття нового рішення, визнання 

   



незаконними вчинених дії чи 

бездіяльності і зобов’язання вчинити 

нову дію. 

 

3. У разі скасування рішення або 

визнання незаконними вчиненої дії чи 

бездіяльності прокурор вищого рівня 

має право здійснити заміну одного 

прокурора на іншого з числа 

службових осіб органів прокуратури 

того самого рівня в досудовому 

провадженні, де було прийнято або 

вчинено незаконне рішення, дія чи 

бездіяльність. 

 

4. Рішення прокурора вищого 

рівня є остаточним і не підлягає 

оскарженню до суду, інших органів 

державної влади, їх посадових чи 

службових осіб. 

 

 

Національна поліція України (ГСУ та ДВБ) 

 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

 

Стаття 6. Підстави для 

проведення оперативно-розшукової 

діяльності  

 

Підставами для проведення 

оперативно-розшукової діяльності є:  

Стаття 6. Підстави для проведення 

оперативно-розшукової діяльності  

 

Підставами для проведення 

оперативно-розшукової діяльності є:  

1) наявність достатньої інформації, 

одержаної в установленому законом 

Унормування положень статті у 

зв’язку з внесенням змін до статті 280 

КПК. 

Пропозиції не 

розглядались  



1) наявність достатньої 

інформації, одержаної в 

установленому законом порядку, що 

потребує перевірки за   допомогою 

оперативно-розшукових заходів і 

засобів, про: 

- злочини, що готуються; 

- осіб, які готують вчинення 

злочину; 

- осіб, які переховуються від 

органів досудового розслідування, 

слідчого судді, суду або ухиляються 

від відбування кримінального 

покарання; 

- осіб безвісно відсутніх;  

 

… 

 

порядку, що потребує перевірки за   

допомогою оперативно-розшукових заходів 

і засобів, про: 

- злочини, що готуються; 

- осіб, які готують вчинення злочину; 

- осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, 

суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання; 

- осіб безвісно відсутніх;  

- осіб, які вчинили злочини досудове 

розслідування яких зупинене на підставах 

пункту 4 частини 2 статті 280 

Кримінального процесуального кодексу 

України;  

… 

 

Стаття 7. Обов'язки підрозділів, 

які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність  

Підрозділи, які здійснюють  

оперативно-розшукову  діяльність, 

зобов'язані:  

1) у межах своїх повноважень 

відповідно до законів, що становлять 

правову основу оперативно-

розшукової  діяльності, вживати 

необхідних оперативно-розшукових    

заходів щодо попередження, 

своєчасного виявлення і  припинення 

злочинів та викриття причин і умов, 

які  сприяють вчиненню злочинів, 

Стаття 7. Обов'язки підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність  

Підрозділи, які здійснюють  

оперативно-розшукову діяльність, 

зобов'язані:  

1) у межах своїх повноважень 

відповідно до законів, що становлять 

правову основу оперативно-розшукової  

діяльності, вживати необхідних 

оперативно-розшукових заходів щодо 

попередження, своєчасного виявлення і  

припинення злочинів та викриття причин і 

умов, які  сприяють вчиненню злочинів, 

здійснювати профілактику правопорушень, 

Унормування положень статті у 

зв’язку з внесенням змін до статті 280 

КПК. 

Пропозиції не 

розглядались 



здійснювати профілактику  

правопорушень; 

 

 

 

 

Частина 2 статті 7 

У разі виявлення ознак злочину 

оперативний підрозділ, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, 

зобов'язаний невідкладно направити  

зібрані матеріали, в яких зафіксовано 

фактичні дані про протиправні 

діяння окремих осіб та груп, 

відповідальність за які передбачена   

Кримінальним кодексом України, до 

відповідного органу  досудового 

розслідування для початку та 

здійснення   досудового розслідування 

в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

 

 

а також розкриття злочинів досудове 

розслідування яких зупинене на підставах 

пункту 4 частини 2 статті 280 

Кримінального процесуального кодексу 

України;  

… 

Частина 2 статті 7 

У разі виявлення ознак злочину, а 

також встановлення осіб, які вчинили 

злочини досудове розслідування яких 

зупинене на підставах пункту 4 частини 2 

статті 280 Кримінального 

процесуального кодексу України 

оперативний підрозділ, який здійснює 

оперативно-розшукову діяльність, 

зобов'язаний невідкладно направити зібрані 

матеріали, в яких зафіксовано фактичні 

дані про протиправні діяння окремих осіб 

та груп, відповідальність за які передбачена   

Кримінальним кодексом України, до 

відповідного органу  досудового 

розслідування для початку, відновлення та 

здійснення досудового розслідування в 

порядку,  передбаченому Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

 

Стаття 8. Права підрозділів, 

які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність:  

… 

Відсутня  

Стаття 8. Права підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність:  

… 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції не 

розглядались 



 

… 

 

19) створювати з метою 

конспірації підприємства, організації, 

використовувати документи, які  

зашифровують особу чи відомчу 

належність  працівників,  приміщень і 

транспортних засобів оперативних 

підрозділів; 

(відповідно пункти 19 та 20 частини 

першої статті 8 вважати пунктами 20 та 

21)  

… 

 

 

Унормування (на рівні законодавства) 

процесу використання оперативними 

підрозділами засобів забезпечення 

оперативно-розшукової діяльності 

Стаття 9-1. Строки ведення 

оперативно-розшукових справ  

Ведення оперативно-розшукових 

справ здійснюється:  

1) щодо невстановлених осіб, які 

готують вчинення злочину, а також 

осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого 

судді, суду або ухиляються від 

відбування кримінального  покарання, 

- до їх встановлення або розшуку, але 

не більше строків давності    

притягнення до кримінальної 

відповідальності чи строків  давності  

виконання  обвинувального вироку; 

… 

 

Стаття 9-1. Строки ведення 

оперативно-розшукових справ  

Ведення оперативно-розшукових справ 

здійснюється:  

1) щодо невстановлених осіб, які 

готують вчинення злочину, вчинили 

злочини досудове розслідування яких 

зупинене на підставах пункту 4 частини 2 

статті 280 Кримінального 

процесуального кодексу України, а також 

осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, 

суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання, - до їх 

встановлення або розшуку, але не більше 

строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності чи строків  

давності виконання обвинувального вироку; 

… 

Унормування положень статті у 

зв’язку з внесенням змін до статті 280 

КПК. 

Пропозиції не 

розглядались 



 

Стаття 10. Використання 

матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності 

Матеріали оперативно-

розшукової діяльності 

використовуються: 

1)  як приводи та підстави для 

початку досудового розслідування; 

… 

 

 

 

 

3) для попередження, виявлення, 

припинення і розслідування злочинів, 

розвідувально-підривних посягань 

проти України, розшуку злочинців та 

осіб, які безвісти зникли; 

… 

Стаття 10. Використання матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності 

 

Матеріали оперативно-розшукової 

діяльності використовуються: 

1) як приводи та підстави для початку 

досудового розслідування, а також 

відновлення досудового розслідування 

злочинів, провадження за яким зупинене 

на підставах пункту 4 частини 2 статті 

280 Кримінального процесуального кодексу 

України;  

… 

3) для попередження, виявлення, 

припинення і розслідування злочинів, а 

також розкриття злочинів досудове 

розслідування яких зупинене на підставах 

пункту 4 частини 2 статті 280 

Кримінального процесуального кодексу 

України, розвідувально-підривних посягань 

проти України, розшуку злочинців та осіб, 

які безвісти зникли;  

 

Унормування положень статті у 

зв’язку з внесенням змін до статті 280 

КПК 

Пропозиції не 

розглядались 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» 

 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

 

Стаття 71. Судово-медична і 

судово-психіатрична експертизи 

Стаття 71. Судово-медична і судово-

психіатрична експертизи 

 

В Україні у якості органу, який 

здійснює розслідування кримінального 

Пропозиції не 

розглядались 



Проведення судово-медичної і 

судово-психіатричної експертизи 

призначається особою, яка 

проводить дізнання, слідчим, 

прокурором або судом у порядку, 

встановленому законодавством, для 

вирішення питань, що потребують 

спеціальних знань в сфері судової 

медицини або судової психіатрії. 

Організаційне керівництво 

судово-медичною і судово-

психіатричною службами здійснює 

центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я. 

 

Проведення судово-медичної і судово-

психіатричної експертизи призначається 

стороною кримінального провадження або 

судом у порядку, встановленому 

законодавством, для вирішення питань, що 

потребують спеціальних знань в сфері 

судової медицини або судової психіатрії. 

Організаційне керівництво судово-

медичною і судово-психіатричною 

службами здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я. 

 

провадження відсутній орган під 

назвою ДІЗНАННЯ 

 

Закон України «Про судову експертизу» 

 

Стаття 1. Поняття судової 

експертизи  

Судова  експертиза  -  це  

дослідження  на основі спеціальних 

знань  у  галузі науки, техніки, 

мистецтва, ремесла тощо об’єктів, 

явищ і процесів з метою надання 

висновку з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду. 

 

Стаття 1. Поняття судової 

експертизи 

 Судова експертиза це дослідження 

експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об'єктів, явищ і процесів, 

які містять інформацію про обставини 

справи з метою надання висновку на 

поставлені питання, які можуть бути 

предметом розгляду суду 

 

 Необхідно відновити статтю в 

редакції , що існувала до прийняття 

поправок 3 жовтня 2017 року. По-

перше в цій редакції уточнена особа, 

якою виконується експертиза – 

експерт. По друге  конкретизовано, що 

експерт вирішує, поставлені перед ним 

питання, лише ті, які стосуються 

інформації  про  обставини справи, 

застовуючи спеціальні знання з певної 

судово-експертної  галузі знань. 

Пропозиції не 

розглядались 

Стаття 4. Гарантії 

незалежності судового експерта та 

правильності його висновку  

Стаття 4. Гарантії незалежності 

судового експерта та правильності його 

висновку 

КПК сам по собі є кодифікованим 

законом, в якому конкретизуються  

процесуальний порядок всього процесу, 

Пропозиції не 

розглядались 



Незалежність судового  

експерта та правильність його 

висновку забезпечуються:  

визначеним  законом  порядком  

призначення судового експерта;  

забороною під загрозою 

передбаченої законом  

відповідальності втручатися будь-

кому в проведення судової 

експертизи;  

існуванням установ судових 

експертиз, незалежних від органів, 

що  здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування  та  суду;   

створенням необхідних умов для 

діяльності судового  експерта, його 

матеріальним і соціальним 

забезпеченням;  

кримінальною відповідальністю  

судового  експерта за   дачу  свідомо  

неправдивого  висновку та відмову без 

поважних причин від виконання 

покладених на нього обов'язків;  

можливістю призначення 

повторної судової експертизи;  

присутністю учасників процесу в 

передбачених законом випадках під 

час проведення судової експертизи.  

 

Незалежність судового експерта та 

правильність його висновку забезпечується:  

 

Процесуальним порядком призначення 

судового експерта; 

... 

 

ч.4 Існуванням недержавних установ 

судових єкспертиз та судових експертів, 

які не є працівниками спеціалізованих 

державних судово-експертних установ. 

в тому числі  і призначення експерта ( 

це і є однією з гарантій правильності 

висновку експерта в сукупності з 

іншими перерахованими в статті, 

наприклад, передбаченою юридичною  

відповідальністю експерта та інш.). 

Взагалі такі словосполучення  як 

«визначений законом» або 

«встановлений цим кодексом» або 

«забезпечується процесуальнім 

порядком»  рівнозначні в своїй суті.  

Гарантії незалежності судового 

експерта не можуть виходити з його 

відомчої належності. Зокрема, взяти 

екпертні установи МВС України. Тепер  

всі НДЕКЦ підпорядковані Державному 

науково-дослідному експертно-

криміналістичному центру МВС 

України з прямим підпорядкуванням 

МВС України, а не обласним 

управлінням поліції. Хоча всі вони разом 

з оперативно-роззшуковою службою, 

та з органами досудового слідства 

знаходяться в одному відомстві – МВС 

. Установи судових експертиз Мінюсту 

україни знаходяться під  його ж 

«патронатом», а саме керують і 

контролюють роботу СЕУ два 

департаменти, один з яких опікується 

слідством в  пенітенціарній системі.  

Це викликає деякі сумніви щодо 

реалізації принципу змагальності  

судових експертів, залучених різними 



сторонами процесу.  Наявність 

інституту приватної експертизи є не 

тільки однією з гарантій забезпечення 

законних  прав і свобод громадян  та 

інтересів суспільства, але й дозволяє 

суттєво заощадити бюджетне 

фінансування державних експертних 

установ. 

 

Стаття 6. Забезпечення умов 

праці судового експерта  за 

місцезнаходженням об'єктів 

дослідження  

Якщо судову експертизу 

необхідно провести на місці події  або 

за  місцезнаходженням об'єкта 

дослідження, особа або орган, які її 

призначили  або  на  замовлення  яких  

вона  проводиться,  повинні 

забезпечити  судовому  експертові 

безперешкодний доступ до об'єкта 

дослідження і належні умови праці. 

 

Стаття 6. Забезпечення умов праці 

судового експерта  за місцезнаходженням 

об'єктів дослідження 

Якщо судову експертизу необхідно 

провести на місці події або за 

місцезнаходженням об”єкта дослідження, 

суд, або орган досудового розслідування  

виносять відповідне рішення або 

заключається договір з експертом або 

експертною установою, якщо експертиза 

проводиться на замовлення інших осіб, та 

забезпечують судовому експертові 

безперешкодний доступ до об”єкту 

дослідження  і належні умови праці. 

Необхідність привести у 

відповідність зі ст.7-1. 

 

Пропозиції не 

розглядались 

Стаття 7. Суб'єкти судово-

експертної діяльності  

 Судово-експертну діяльність у 

кримінальному провадженні 

здійснюють державні спеціалізовані 

установи, а в інших випадках -також 

судові експерти, які не є працівниками 

зазначених установ, та інші фахівці 

(експерти) з відповідних галузей знань 

Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної 

діяльності 

Судово-експертну діяльність на рівних 

правах здійснюють професійні державні 

та недержавні  судові експерти 

атестовані згідно з вимогами цього  

Закону, а також фахівці, яким епізодично  

доручається судом  або органом досудового 

слідства  або заключається з ними договір 

для виконанання функцій судового 

За сутністю нормативних змін 

декларується  право замовника судової 

експертизи обирати експерта  або з 

числа професійних судових експертів 

(державних або недержавних, 

виконуючих свої обов”язки на 

приватних засадах) або з числа 

Пропозиції не 

розглядались 



у порядку та на умовах, визначених 

цим Законом. 

До державних спеціалізованих 

установ належать:  

 науково-дослідні установи 

судових експертиз Міністерства 

юстиції України;  

 науково-дослідні установи 

судових експертиз, судово-медичні та 

судово-психіатричні установи 

Міністерства охорони здоров'я 

України;  

 експертні служби Міністерства 

внутрішніх справ України,  

Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України та 

Державної прикордонної служби 

України.  

 Виключно державними 

спеціалізованими установами 

здійснюється судово-експертна 

діяльність, пов'язана з проведенням 

криміналістичних, судово-медичних і 

судово-психіатричних експертиз. 

експерта на замовлення іншими особами  

на підставі впевненості в їх 

компетентності 

 

ч.2 ст.7 виключити 

 

ч.3 ст.7 Виключити 

 

 

 

 

фахівців, в компетентності яких вони 

впевнені. 

За рекомендованими змінами з 

нормативного регулювання виключений 

перелік державних установ, в яких 

працюють державні судові експерти. 

Присутність такого переліку 

державних установ судової експертизи 

є даниною минулого, коли проведення 

судових експертиз зосереджувалось 

тільки в них. До того в цьому переліку 

державних установ судової експертизи  

не функціонують експертні установи 

Міністерства оборони України. 

Прикордонна служба України увійшла 

до переліку через добрий десяток років 

після прийняття Закону в 1994 році. 

Про що це свідчить? Що треба 

постійно когось прибирати з цього 

переліку, когось вносити до нього. Що 

цікаво, що мова йде про залежні від 

слідства установи судової експертизи, 

які по суті входять до структури тієї 

чи іншої служби або міністерства. Так, 

можна заперечувати нашій позиції, 

мовляв, що за кордоном існують 

експерти в поліції, інших органах таких 

як ФБР (США),.в Міністерстві оборони 

різних країн і т. д., але там в свою чергу 

протистоїть таким експертам 

потужний корпус експертів з числа 

науковців та інших фахівців в різних 

галузях знань . І де існує дійсний 



змагальний процес і не має Закона «Про 

судову експертизу» - просто з честю 

реалізується  своя компетенція . Хіба 

наведене не можна.  розглядати як один 

із аргументів не на користь існування 

цього переліку. На сьогодні вже існує  

певна кількість також і недержавних 

експертних установ, наприклад в 

Інституті інтелектуальної власності 

Академії правових наук,  в 

сільськогосподарській Академії. Їх 

кількість теж не є сталою. Нещодавно 

припинила роботу по проведенню 

судових експертиз лабораторія 

Київського національного університету 

будівництва і архітектури.Крім того 

по всій країні існують невеличкі  

колективи судових експертів, які 

спеціалізуються на проведенні різних 

або одного якогось виду експертизи, де 

кількість не перевищує 8-10 судових 

експертів. Деякі з них мають статус 

установи судової експертизи, але не 

спеціалізованої. В зв”язку з цим 

пропонується дати визначення 

установи та спеціалізованої  установи 

судових експертиз…… 

Вважаємо, що для повного 

скасування монополії на проведення 

експертиз у кримінальному 

провадженні виключно державними 

установами необхідно також 



виключити ч. 3 ст. 7 Закону України 

«Про судову експертизу». 

Даний висновок ґрунтується на 

багаторічних дослідженнях цього 

питання рядом вчених-криміналістів 

(таких як Авдєєва Г.К., Авер’янова Т.В., 

Вінберг А.І., Галяшина Є.І., Еделєв Н.С., 

Зінін А.М., Митричев В.С., Никифоров 

А.Л., Потапов С.М., Росинська Є.Р., 

Шепитько В.Ю., Шляхов А.Р.), які не 

одне десятиріччя гаряче дискутують 

відносно переліку видів 

криміналістичних експертиз. І не 

дивлячись на це, на сьогоднішній день 

відсутня єдина позиція з цього приводу. 

Взагалі відсутня перспектива 

отримання наукового тлумачення 

терміну «криміналістичні експертизи» 

та обґрунтування правомірності його 

використання в нормативно-правових 

актах України. 

На даний час термін 

«криміналістична експертиза» 

втратив своє початкове значення, а 

його використання в нормативно-

правових актах гальмує розвиток 

судової експертизи. 

Однак, не дивлячись на те, що 

вченими-криміналістами доведена 

відсутність критеріїв віднесення 

окремих видів судових експертиз до 

класу криміналістичних, кожна 

наступна редакція Інструкції про 



призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень, 

затвердженої Наказом Мінюсту № 

1950/5 від 26.12.2012, значно розширює 

перелік криміналістичних експертиз. 

Тобто поглиблюється 

суперечність між розширенням сфери 

використання в кримінальному процесі 

спеціальних знань з однієї сторони, та 

обмеженням прав сторони захисту на 

самостійне залучення експерта – з 

іншої сторони. 

Відновлення справедливості в 

судочинстві повинно бути пов’язане з 

можливістю залучення незалежних 

експертів і проведення альтернативних 

експертиз. 

Згідно Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, схваленої Указом 

Президента України № 276/2015 від 

20.05.2015, метою проведення судової 

реформи є утворення такого 

правопорядку, який ґрунтується на 

високому рівні правової культури в 

суспільстві, діяльності всіх суб'єктів 

суспільних відносин на принципах 

верховенства права та захисту прав і 

свобод людини. Серед основних 

проблем, що виникають при 

здійсненні правосуддя серед інших 

виділені такі: недосконалість 



процесуальних інструментів для 

захисту прав та інтересів осіб, в тому 

числі – нерозвинена система 

альтернативних методів вирішення 

спорів; недостатній рівень 

дотримання принципу змагальності в 

кримінальному провадженні, 

відсутність професійної 

відповідальності за порушення прав 

людини та ігнорування принципу 

змагальності та ін.  

Для переходу на реальні рейки 

змагального процесу, не на словах, та 

впровадження принципу «рівності 

сторін судочинства» пропонується на 

законодавчому рівні встановити 

рівність процесуальних можливостей 

сторін державного обвинувачення та 

професійного захисту, в т. ч. – в 

зверненні до спеціальних знань. 

Повноцінна реалізація прав 

сторони захисту на самостійне 

залучення експертів на договірних 

умовах для проведення експертизи (у 

тому числі обов'язкової) неможлива без 

розробки комплексу правових норм, які 

дозволять легалізувати в 

кримінальному провадженні 

результати експертиз, проведених 

недержавними судовими експертами. 

Такі експертизи проводяться 

приватними експертами за запитом 

сторони захисту у всіх країнах-членах 



Європейського Союзу, а науково-

практична конкуренція державних і 

недержавних судових експертів 

підвищує якість і науковий рівень їх 

висновків і забезпечує змагальність 

кримінального процесу. 

 

Стаття 7-1. Підстави 

проведення судової експертизи  

Підставою  проведення  судової 

експертизи є відповідне судове 

рішення  чи рішення  органу 

досудового розслідування, або договір 

з експертом чи експертною 

установою - якщо експертиза 

проводиться на замовлення інших 

осіб. 

 

Стаття 7-1. Підстави проведення судової 

експертизи 

 

Ст. 7-1 залишити  та викласти в такій 

редакції у випадку повернення  редакції  

ст..242 КПК , що існувала до прийняття 

змін 3 жовтня 2017 року 

: 

Підставою проведення судової експертизи є 

відповідне судове рішення чи рішення  особи 

або органу досудового розслідування, або 

договір з експертом чи експертною 

установою – якщо експертиза проводиться 

на замовлення інших осіб. 

 

В випадку відновлення ст.242, що 

існувала в КПК  до 3 жовтня 2017 року 

в неї треба внести відповідні  до ст.7-1  

зміни 

Пропозиції не 

розглядались 

Стаття 9. Державний Реєстр 

атестованих судових експертів 

Атестовані відповідно  до  цього   

Закону   судові   експерти 

включаються  до  державного 

Реєстру атестованих судових 

експертів, ведення якого 

покладається на Міністерство 

юстиції України.  

     Особа  або  орган,  які  

призначають  або  замовляють  

Стаття 9. Державний Реєстр 

атестованих судових експертів 

 

ч.1  залишається без змін 

 

ч.2 Суд або особа чи орган досудового 

розслідування доручають проведення  

судової експертизи атестованим судовим 

експертам, яких внесено до державного 

Реєстру атестованих судових експертів, 

або іншим фахівцям з відповідних галузей 

Суб”єкти, які доручають проведення  

експертизи названі відповідно до ст.7-

1. 

Пропозиції не 

розглядались 



судову експертизу,  можуть  

доручити її проведення тим судовим 

експертам, яких  внесено до 

державного Реєстру атестованих 

судових експертів, або  іншим  

фахівцям  з  відповідних  галузей  

знань, якщо інше не встановлено 

законом. 

 

знань, в компетентності яких вони 

впевнились 

Стаття 10. Особи, які можуть бути 

судовими експертами  

Судовими експертами можуть бути 

особи,  які  мають  необхідні знання 

для надання висновку з досліджуваних 

питань. 

Судовими  експертами державних 

спеціалізованих установ можуть 

бути    фахівці,    які    мають 

відповідну  вищу  освіту, освітньо-

кваліфікаційний рівень   не  нижче  

спеціаліста,  пройшли відповідну 

підготовку та отримали 

кваліфікацію судового експерта з 

певної спеціальності. 

 До  проведення  судових  експертиз,  

крім тих, що проводяться виключно 

державними спеціалізованими 

установами, можуть залучатися 

також  судові  експерти,  які  не  є 

працівниками цих установ,  за умови,    

що вони мають відповідну вищу     

освіту, освітньо-кваліфікаційний  

рівень не нижче  спеціаліста,  

Стаття 10. Особи, які можуть бути 

судовими експертами 

 

ч..1 залишається в редакціі діючої статті 

 

ч. 2 Судовими експертами державних 

спеціалізованих установ можуть бути 

особи, які мають вищу освіту не нижче 

рівня магістра, пройшли відповідну 

підготовку та отримали кваліфікацію 

судового експерта з певної експертної 

спеціальності 

 

ч.3 Проведення судових експертиз може 

доручатись судовим, експертам, які не 

працюють в державних среціалізованих 

установах судових експертиз, за умови, 

що вони мають вищу освіту не нижче 

рівня магістра, пройшли відповідну 

підготовку(в   ) атестовані  та отримали  

кваліфікацію судового експерта (де ) з 

певної експертної спеціальності. 

 

Вищі учбові заклади вже не 

випускають спеціалістів 

В редакції запропонованої статті 

відсутня конкретика, яка існує в діючий 

статті, а саме. не прописано, де саме 

проходять підготовку вказані особи і де 

отримують кваліфікацію судового 

експерта. І ось чому. Згідно з  

розробленою нами концепцією ч.3 цієї 

статті має бути анульована тому. що, 

не відповідає ст.ст.4 і 23  Загальної 

Декларації  прав людини. Ст.13, 19, 24, 

43 Конституції України та створює 

дискримінаційні монопольні 

конкурентні  переваги для експертів 

спеціалізованих державних установ 

судових експертиз. Вимагати в осіб 

(кандидатів в експерти)  з приватної 

сфери проходження  відповідної 

підготовки тільки в державних 

спеціалізованих установах Мінюсту 

України вже не відповідає  сучасним 

умовам, оскільки ВНЗ України надано 

право підготовки  за спеціальністю 

Пропозиції не 

розглядались 



пройшли відповідну підготовку  в  

державних спеціалізованих   

установах Міністерства юстиції 

України,  атестовані та отримали 

кваліфікацію судового експерта з 

певної спеціальності у порядку,  

передбаченому цим Законом. 

Судовому  експерту забороняється   

використовувати  свої повноваження  

з метою одержання неправомірної 

вигоди або прийняття обіцянки та 

пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб. 

До  фахівця у відповідній галузі знань, 

який проводить судову експертизу,  

застосовуються положення цього 

Закону щодо гарантій, прав,   

обов’язків, відповідальності   

судового експерта, крім 

відповідальності за відмову від 

проведення експертизи та положень 

розділу III цього Закону. 

 

ч.4 До фахівця у відповідній галузі знань, 

який проводить судову експертизу, 

застосуються положення чинного 

закодавства щодо гарантій, прав і 

обов»язків, відповідальності судового 

експерта. 

 

«8.1.18010003.Судова експертиза 

(освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра», яка зазначена у у 

затвердженому  постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 

№ 787 «Переліку спеціальностей», за 

якими здійснюється підготовка 

експертів-криміналістів ( Університет 

внутрішніх справ України, Харківська 

юридична академія ім. Ярослава 

Мудрого, Університет «Львівська 

політехніка»,  Університет фіскальної 

служби України), де готують 

експертів-економістів. Підсумовуючи 

наведене можно стверджувати, що 

підготовка кандидатів в експерти і їх 

подальше базове підвищення 

кваліфікації мають проходити в ВНЗ 

України, з спиранням на їх  високий 

кадровий викладацький склад, а не в в 

державних спеціалізованих установах 

судових експртиз, для яких ця функція 

не є пріоритетною. Якщо ця істина не 

буде сприйнята тоді залишається  

діюча редакція 

 

Така редакція статті пропонується  з 

урахуванням думки, що статті , які 

стосуються прав, обов»язків та 

відповідальності треба вилучити з 

цього Закону, оскільки вони розписані в 

відповідних процесуальних кодексах і не 

потребують тиражування в ньому. 



Краще в процесуальних кодексах по цих 

питаннях привести все до одного 

знаменника Що стосується  останього 

абзацу п.4 діючої редакції маємо 

протилежну думку тій, що прописано в 

чинній редакції. Всі  особи, які 

виступають в ролі судових експертів, а 

іншими словами яким доручається або 

які залучаються до цієї процесуальної 

дії – проведення судової експертизи, 

мають однакові (рівні) права і 

обов»язки і несуть однакову 

відповідальність відповідно до чинного 

процесуального законодавства . 

 

    

______________________________________________________ 


