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Порівняльна таблиця до проекту Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України»  

(щодо підвищення ефективності досудового розслідування) 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту 

акту 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

 

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає 

окремих вказівок, мають таке значення: 

… 

5) досудове розслідування - стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту внесення 

відомостей про кримінальне 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; 

 

 

 

 

 

6) досудове слідство - форма досудового 

Стаття 3. Визначення основних термінів 

Кодексу 

1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо 

немає окремих вказівок, мають таке значення: 

… 

5) досудове розслідування - стадія 

кримінального провадження, яка починається з 

моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, а у визначених цим Кодексом 

випадках – з моменту початку проведення 

уповноваженими особами процесуальних дій до 

внесення відомостей в Єдиний реєстр досудового 

розслідування, 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; 

6) досудове слідство - форма досудового 
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розслідування, в якій здійснюється розслідування 

злочинів; 

7) закон України про кримінальну відповідальність - 

законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну 

відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон 

України про кримінальні проступки); 

 

8) керівник органу досудового розслідування - 

начальник Головного слідчого управління, слідчого 

управління, відділу, відділення органу Національної 

поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу 

державного бюро розслідувань, органу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, підрозділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України та його 

заступники, які діють у межах своїх повноважень; 

 

 

 

9) керівник органу прокуратури - Генеральний 

прокурор, керівник регіональної прокуратури, керівник 

місцевої прокуратури та їх перші заступники і 

заступники, які діють у межах своїх повноважень; 

 

10) кримінальне провадження - досудове 

розслідування і судове провадження, процесуальні дії у 

зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом 

розслідування, в якій здійснюється розслідування 

злочинів; 

7) закон України про кримінальну 

відповідальність - законодавчі акти України, які 

встановлюють кримінальну відповідальність 

(Кримінальний кодекс України та закон України про 

кримінальні проступки); 

8) керівник органу досудового розслідування - 

начальник Головного слідчого управління, слідчого 

управління, відділу, відділення органу Національної 

поліції, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу Державного бюро 

розслідувань, органу Державної кримінально-

виконавчої служби України, керівник Головного 

підрозділу детективів, підрозділу, відділу 

детективів, керівник підрозділу внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро 

України та його заступники, які діють у межах своїх 

повноважень; 

9) керівник органу прокуратури - Генеральний 

прокурор, керівник регіональної прокуратури, 

керівник місцевої прокуратури та їх перші 

заступники і заступники, які діють у межах своїх 

повноважень; 

10) кримінальне провадження - досудове 

розслідування і судове провадження, виконання 

судових рішень, процесуальні дії у зв’язку із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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України про кримінальну відповідальність; 

 

11) малолітня особа - дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років; 

 

 

 

 

 

 

12) неповнолітня особа - малолітня особа, а також 

дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років; 

13) обвинувачення - твердження про вчинення 

певною особою діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, 

встановленому цим Кодексом; 

 

14) притягнення до кримінальної відповідальності - 

стадія кримінального провадження, яка починається з 

моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення; 

15) прокурор - особа, яка обіймає посаду, передбачену 

статтею 17 Закону України "Про прокуратуру", та діє у 

межах своїх повноважень; 

 

16) розмір мінімальної заробітної плати - грошова 

сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

вчиненням діяння, передбаченого законом України 

про кримінальну відповідальність; 

11) малолітня особа - дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років; 

11-1) місце події – ділянка місцевості чи 

приміщення, де відбулась подія, що має ознаки 

злочину, або де  може бути виявлено її сліди, 

залишені в процесі вчинення кримінального 

правопорушення, готування до нього або 

приховання його наслідків; 

12) неповнолітня особа - малолітня особа, а 

також дитина у віці від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років; 

13) обвинувачення - твердження про вчинення 

певною особою діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність, висунуте 

в порядку, встановленому цим Кодексом; 

14) притягнення до кримінальної 

відповідальності - стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту вручення 

особі підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення; 

15) прокурор - особа, яка обіймає посаду, 

передбачену статтею 15 Закону України "Про 

прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень; 

16) розмір мінімальної заробітної плати - 

грошова сума, що дорівнює місячному розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n152
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календарного року, в якому приймається процесуальне 

рішення або здійснюється процесуальна дія; 

 

16-1) інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, - особа, 

стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються 

процесуальні дії, визначені цим Кодексом; 

 

17) слідчий - службова особа органу Національної 

поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу 

державного бюро розслідувань, органу Державної 

кримінально-виконавчої служби України, підрозділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України, 

уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим 

Кодексом, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень; 

 

18) слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до 

повноважень якого належить здійснення у порядку, 

передбаченому цим Кодексом, судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні, та у випадку, 

передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за 

його визначенням інший суддя відповідного 

апеляційного суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді 

першої інстанції обирається зборами суддів зі складу 

на 1 січня календарного року, в якому приймається 

процесуальне рішення або здійснюється 

процесуальна дія; 

16-1) інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, - 

особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) 

здійснюються процесуальні дії, визначені цим 

Кодексом; 

17) слідчий - службова особа органу 

Національної поліції, органу безпеки, органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу Державного бюро 

розслідувань, органу Державної кримінально-

виконавчої служби України, підрозділу детективів, 

підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноважена в 

межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, 

здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень; 

18) слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, 

до повноважень якого належить здійснення у 

порядку, передбаченому цим Кодексом, судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, 

передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова 

чи за його визначенням інший суддя апеляційного 

суду. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої 

інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2307
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2307
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суддів цього суду; 

… 

22) суд першої інстанції - районний, районний у 

місті, міський та міськрайонний суд, який має право 

ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття 

кримінального провадження; 

23) суддя - голова, заступник голови, суддя 

Верховного Суду, відповідного апеляційного суду, 

районних, районних у містах, міських та 

міськрайонних судів, які відповідно до Конституції 

України на професійній основі уповноважені здійснювати 

правосуддя, а також присяжний; 

24) судове провадження - кримінальне провадження у 

суді першої інстанції, яке включає підготовче судове 

провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з 

перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному 

порядку, а також за нововиявленими або виключними 

обставинами; 

 

25) учасники кримінального провадження - сторони 

кримінального провадження, потерпілий, його 

представник та законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, 

цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої 

цього суду; 

… 

22) суд першої інстанції – місцевий загальний 

суд, який має право ухвалити вирок або постановити 

ухвалу про закриття кримінального провадження; 

 

23) суддя - голова, заступник голови, суддя 

Верховного Суду, апеляційного суду, місцевого 

загального суду, які відповідно до Конституції 

України на професійній основі уповноважені 

здійснювати правосуддя, а також присяжний; 

 

24) судове провадження - кримінальне 

провадження у суді першої інстанції, яке включає 

підготовче судове провадження, судовий розгляд і 

ухвалення та проголошення судового рішення, 

провадження з перегляду судових рішень в 

апеляційному, касаційному порядку, за 

нововиявленими або виключними обставинами, 

а також виконання судових рішень; 

25) учасники кримінального провадження - 

сторони кримінального провадження, потерпілий, 

його представник та законний представник, 

цивільний позивач, його представник та законний 

представник, цивільний відповідач та його 

представник, представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, третя особа, щодо 

майна якої вирішується питання про арешт, інша 
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обмежуються під час досудового розслідування, особа, 

стосовно якої розглядається питання про видачу в 

іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його 

адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, 

спеціаліст, представник персоналу органу пробації, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник; 

 

 

 

… 

2. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, 

визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та 

інших законах України. 

 

особа, права чи законні інтереси якої обмежуються 

під час досудового розслідування, особа, стосовно 

якої розглядається питання про видачу  іноземній 

державі (екстрадицію), особа, щодо якої 

застосовані заходи забезпечення кримінального 

провадження, заявник, свідок та його адвокат, 

понятий, заставодавець, перекладач, експерт, 

спеціаліст, представник персоналу органу пробації, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник; 

… 

2. Інші терміни, що вживаються в цьому 

Кодексі, визначаються спеціальними нормами у 

цьому Кодексі та інших законах України. 

 

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі 

… 

2. Кримінальне процесуальне законодавство України 

застосовується також при здійсненні провадження щодо 

кримінальних правопорушень, вчинених на території 

дипломатичного представництва чи консульської 

установи України за кордоном, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

 

… 

 

Стаття 4. Дія Кодексу в просторі 

… 

2. Кримінальне процесуальне законодавство 

України застосовується також при здійсненні 

провадження щодо кримінальних правопорушень, 

вчинених на території дипломатичного 

представництва чи консульської установи України 

за кордоном, на повітряному, морському чи 

річковому судні, у тому числі військовому кораблі 

або військовому літаку, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком 

України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні. 

… 
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Стаття 7. Загальні засади кримінального 

провадження 

1. Зміст та форма кримінального провадження 

повинні відповідати загальним засадам кримінального 

провадження, до яких, зокрема, відносяться: 

… 

 

13) забезпечення права на захист; 

 

Стаття 7. Загальні засади кримінального 

провадження 

1. Зміст та форма кримінального провадження 

повинні відповідати загальним засадам 

кримінального провадження, до яких, зокрема, 

відносяться: 

… 

13) забезпечення права на захист та отримання 

професійної правничої допомоги; 

 

Стаття 20. Забезпечення права на захист  

 

1. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, 

засуджений має право на захист, яке полягає у наданні 

йому можливості надати усні або письмові пояснення 

з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і 

подавати докази, брати особисту участь у 

кримінальному провадженні, користуватися 

правовою допомогою захисника, а також 

реалізовувати інші процесуальні права, передбачені 

цим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 20. Забезпечення права на захист та 

професійну правничу допомогу 

1. Підозрюваний, обвинувачений, 

виправданий, засуджений особа, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній 

державі (екстрадицію), особа, стосовно якої 

передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні має право на захист, 

яке полягає у наданні йому можливості надати 

усні або письмові пояснення з приводу підозри чи 

обвинувачення, право збирати і подавати докази, 

брати особисту участь у кримінальному 

провадженні, користуватися професійною 

правничою допомогою захисника, а також 

реалізовувати інші процесуальні права, 
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2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані роз’яснити підозрюваному, 

обвинуваченому його права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним 

або призначеного захисника. 

 

 

3. У випадках, передбачених цим Кодексом та/або 

законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова 

допомога надається безоплатно за рахунок держави. 

 

 

 

 

 

4. Участь у кримінальному провадженні захисника 

підозрюваного, обвинуваченого, представника 

потерпілого, представника третьої особи, щодо майна 

якої вирішується питання про арешт, не звужує 

процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, 

потерпілого, третьої особи, щодо майна якого 

вирішується питання про арешт. 

 

передбачені цим Кодексом. 

2. Учасники кримінального провадження, а 

також особи, які беруть участь у провадженні 

процесуальнпіих дій у кримінальному 

провадженні, мають право на професійну 

правничу допомогу у формах, які не заборонені 

чинним кримінальним процесуальним 

законодавством. 

3. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані роз’яснити особі її право на 

професійну правничу допомогу та забезпечити 

право на професійну правничу допомогу 

адвоката.  

У випадках, передбачених цим Кодексом 

та/або законом, що регулює надання безоплатної 

професійної правничої допомоги, така допомога 

надається безоплатно за рахунок держави. 

4. Участь у кримінальному провадженні 

захисника підозрюваного, обвинуваченого, 

представника потерпілого, представника третьої 

особи, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт, не звужує процесуальних прав 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, 

третьої особи, щодо майна якого вирішується 

питання про арешт. 

 

Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість 

судових рішень 

Стаття 21. Доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень 
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1. Кожному гарантується право на справедливий 

розгляд та вирішення справи в розумні строки 

незалежним і неупередженим судом, створеним на 

підставі закону. 

2. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в 

порядку, визначеному цим Кодексом, є обов’язковими і 

підлягають безумовному виконанню на всій території 

України. 

3. Кожен має право на участь у розгляді в суді будь-

якої інстанції справи, що стосується його прав та 

обов’язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом. 

 

… 

1. Кожному гарантується право на справедливий 

розгляд та вирішення справи в розумні строки 

незалежним і неупередженим судом, створеним на 

підставі закону. 

2. Судові рішення, що набрали законної сили в 

порядку, визначеному цим Кодексом, є 

обов’язковими і підлягають безумовному 

виконанню на всій території України. 

3. Кожен має право на участь у розгляді в суді 

будь-якої інстанції справи, що стосується його прав 

та обов’язків, у порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

… 

Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості 

… 

3. Під час кримінального провадження функції 

державного обвинувачення, захисту та судового розгляду 

не можуть покладатися на один і той самий орган чи 

службову особу. 

4. Повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення, звернення з 

обвинувальним актом та підтримання державного 

обвинувачення у суді здійснюється прокурором. У 

випадках, передбачених цим Кодексом, повідомлення 

особі про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення може здійснюватися слідчим за 

Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості 

… 

3. Під час кримінального провадження функції 

державного обвинувачення, захисту та судового 

розгляду не можуть покладатися на один і той самий 

орган чи службову особу. 

4. Складання підозри у вчиненні 

кримінального правопорушення, звернення з 

обвинувальним актом та підтримання державного 

обвинувачення у суді здійснюється прокурором. У 

випадках, передбачених цим Кодексом, 

повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення може 
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погодженням із прокурором, а обвинувачення може 

підтримуватися потерпілим, його представником. 

 

… 

здійснюватися слідчим за погодженням із 

прокурором, а обвинувачення може підтримуватися 

потерпілим, його представником. 

… 

Стаття 36. Прокурор 

… 

2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у 

формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням, уповноважений: 

… 

10) погоджувати або відмовляти у погодженні 

клопотань слідчого до слідчого судді про проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати 

слідчому судді такі клопотання; 

 

… 

5. Генеральний прокурор, керівник регіональної 

прокуратури, їх перші заступники та заступники своєю 

вмотивованою постановою мають право доручити 

здійснення досудового розслідування будь-якого 

кримінального правопорушення іншому органу 

досудового розслідування, у тому числі слідчому 

підрозділу вищого рівня в межах одного органу, у разі 

неефективного досудового розслідування. Забороняється 

доручати здійснення досудового розслідування 

Стаття 36. Прокурор 

… 

2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового 

розслідування у формі процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, уповноважений: 

… 

10) погоджувати або відмовляти у погодженні 

клопотань слідчого до слідчого судді про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних 

слідчих (розшукових) дій, призначення ревізій, 

перевірок, інших процесуальних дій у випадках, 

передбачених цим Кодексом, чи самостійно 

подавати слідчому судді такі клопотання; 

… 

5. Генеральний прокурор, керівник регіональної 

прокуратури, їх перші заступники та заступники 

своєю вмотивованою постановою (з відповідним 

обґрунтуванням) мають право доручити здійснення 

досудового розслідування будь-якого кримінального 

правопорушення іншому органу досудового 

розслідування, у тому числі слідчому підрозділу 

вищого рівня в межах одного органу, у разі 

неефективного досудового розслідування. 
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кримінального правопорушення, віднесеного до 

підслідності Національного антикорупційного бюро 

України, іншому органу досудового розслідування. 

 

… 

Забороняється доручати здійснення досудового 

розслідування кримінального правопорушення, 

віднесеного до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, іншому органу 

досудового розслідування. 

… 

Стаття 40. Слідчий органу досудового 

розслідування 

… 

2. Слідчий уповноважений: 

… 

5) звертатися за погодженням із прокурором до 

слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

… 

Стаття 40. Слідчий органу досудового 

розслідування 

… 

2. Слідчий уповноважений: 

… 

5) звертатися за погодженням із прокурором до 

слідчого судді з клопотаннями про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, 

призначення ревізій, перевірок, проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій; 

… 

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 

1. Підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, 

повідомлено про підозру, особа, яка затримана за 

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, 

або особа, щодо якої складено повідомлення про 

підозру, однак його не вручено їй внаслідок 

невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито 

заходів для вручення у спосіб, передбачений цим 

Кодексом для вручення повідомлень. 

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений 

1. Підозрюваним є особа, якій у порядку, 

передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, 

складено підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, особа, яка затримана за 

підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, або особа, щодо якої складено 
підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, однак її не вручено внаслідок 

невстановлення місцезнаходження особи, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2484
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… 

відмови особи від отримання підозри, чи у 

зв’язку з смертю особи. 

… 
Стаття 55. Потерпілий 

… 

2. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з 

моменту подання заяви про вчинення щодо неї 

кримінального правопорушення або заяви про залучення 

її до провадження як потерпілого. 

Потерпілому вручається пам’ятка про процесуальні 

права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про 

вчинення кримінального правопорушення. 

 

 

 

 

… 

 

Стаття 55. Потерпілий 

… 

2. Права і обов’язки потерпілого виникають в 

особи з моменту подання заяви про вчинення щодо 

неї кримінального правопорушення або заяви про 

залучення її до провадження як потерпілого. 

Потерпілому вручається пам’ятка про 

процесуальні права та обов’язки особою, яка 

прийняла заяву про вчинення кримінального 

правопорушення. 

Особа, визнана потерпілою від кримінального 

правопорушення, вправі давати показання у  

кримінальному проваджені. 

… 

 

Стаття 93. Збирання доказів 

3. Сторона захисту, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

здійснює збирання доказів шляхом витребування та 

отримання від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

службових та фізичних осіб речей, копій документів, 

відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, 

актів перевірок; ініціювання проведення слідчих 

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

Стаття 93. Збирання доказів 

3. Сторона захисту, потерпілий, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, здійснює збирання доказів шляхом 

витребування та отримання від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та 

фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків експертів, матеріалів ревізії чи 

перевірок; ініціювання проведення слідчих 
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інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення 

інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних 

і допустимих доказів. 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 

дій та інших процесуальних дій, а також шляхом 

здійснення інших дій, які здатні забезпечити 

подання суду належних і допустимих доказів. 

Стаття 99. Документи 

… 

2. До документів, за умови наявності в них 

відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, 

можуть належати: 

… 

4) висновки ревізій та акти перевірок. 

… 

Стаття 99. Документи 

… 

2. До документів, за умови наявності в них 

відомостей, передбачених частиною першою цієї 

статті, можуть належати: 

… 

4) матеріали ревізій чи перевірок. 

… 

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження 

… 

6. До клопотання слідчого, прокурора про 

застосування, зміну або скасування заходу забезпечення 

кримінального провадження додається витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання. 

 

Стаття 132. Загальні правила застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження 

… 

6. До клопотання слідчого, прокурора про 

застосування, зміну або скасування заходу 

забезпечення кримінального провадження додається 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 

щодо кримінального провадження, в рамках якого 

подається клопотання, крім випадку виконання 

запиту компетентного органу іноземної держави 

та міжнародної судової установи про міжнародну 

правову допомогу. 

 

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна 

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне 

позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких 

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення 

майна 

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1141
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1141
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перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

певним майном до вирішення питання про арешт майна 

або його повернення. 

 

Положення відсутні  

 

 

 

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді 

речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні 

підстави вважати, що вони: 

… 

позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні 

яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті 

майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення 

питання про арешт майна або його повернення. 

Вилучені під час обшуку речі та документи, 

крім тих, які не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. 

2. Тимчасово вилученим може бути майно у 

вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких 

є достатні підстави вважати, що вони: 

… 

 

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 

… 

3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова 

особа під час затримання або обшуку і тимчасового 

вилучення майна або негайно після їх здійснення 

зобов’язана скласти відповідний протокол, копія якого 

надається особі, у якої вилучено майно, або її 

представнику. 

 

 

Положення відсутні  

 

 

4. Після тимчасового вилучення майна уповноважена 

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення 

майна 

… 

3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена 

службова особа під час затримання або обшуку і 

тимчасового вилучення майна або негайно після їх 

здійснення зобов’язана скласти відповідний 

протокол, копія якого надається особі, у якої 

вилучено майно, або її представнику. 

Вилучені під час обшуку речі та документи, 

крім тих, які не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. 

4. Після тимчасового вилучення майна 
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службова особа зобов’язана забезпечити схоронність 

такого майна в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

уповноважена службова особа зобов’язана 

забезпечити схоронність такого майна в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 183. Тримання під вартою 

… 

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не 

може бути застосований, окрім як: 

… 

2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених статтею 177 цього 

Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця 

особа переховувалася від органу досудового 

розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному 

провадженню або їй повідомлено про підозру у 

вчиненні іншого злочину; 

 

3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи 

обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

до п’яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених статтею 177 цього 

Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця 

особа переховувалася від органу досудового 

розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному 

провадженню або їй повідомлено про підозру у 

Стаття 183. Тримання під вартою 

… 

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою не може бути застосований, окрім як: 

… 

2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину, за який 

законом передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо 

прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде 

доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа 

переховувалася від органу досудового 

розслідування чи суду, перешкоджала 

кримінальному провадженню або щодо неї 

складено підозру у вчиненні іншого злочину;  

3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється 

чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який 

законом передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк до п’яти років, - виключно у разі, якщо 

прокурором, крім наявності підстав, передбачених 

статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що 

перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від 

органу досудового розслідування чи суду, 

перешкоджала кримінальному провадженню або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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вчиненні іншого злочину; 

 

… 

4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, враховуючи підстави та обставини, 

передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має 

право не визначити розмір застави у кримінальному 

провадженні: 

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування; 

 

 

Положення відсутні  

щодо неї складено підозру у вчиненні іншого 

злочину; 

… 

4. Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали 

про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, враховуючи підстави та 

обставини, передбачені статтями 177 та178 цього 

Кодексу, має право не визначити розмір застави у 

кримінальному провадженні: 

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням 

насильства або погрозою його застосування; 

… 

4) щодо підозрюваного, обвинуваченого, який 

оголошений у міжнародний розшук та стосовно 

якого обирається запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою. 

Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою 

особою 

1. Уповноважена службова особа має право без 

ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі, лише у випадках: 

 

1) якщо цю особу застали під час вчинення 

злочину або замаху на його вчинення; 

 

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину 

очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність 

Стаття 208. Затримання уповноваженою 

службовою особою 

1. Уповноважена службова особа має право без 

ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні злочину, за який 

передбачене покарання у виді позбавлення волі, 

лише у випадках: 

1) якщо цю особу застали під час або 

безпосередньо після вчинення злочину чи замаху 

на його вчинення; 

2) якщо після вчинення злочину очевидець 

(свідок), в тому числі потерпілий, або сукупність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1731
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1390899280815431#n1723
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1390899280815431#n1731
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очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 

на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива 

втеча з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого 

або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного 

законом до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України. 

 

встановлених об’єктивних даних вказують на те, 

що саме ця особа вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що 

можлива втеча з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 

тяжкого або особливо тяжкого корупційного 

злочину, віднесеного законом до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

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  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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового 

розслідування. 

2. Досудове розслідування розпочинається з 

моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Положення про Єдиний 

реєстр досудових розслідувань, порядок його 

формування та ведення затверджуються 

Генеральною прокуратурою України за 

погодженням з Міністерством внутрішніх справ 

України, Службою безпеки України, 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, затримання особи та її особистий огляд 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#n14
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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. 

 

 

… 

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 здійснюється 

одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у 

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 вручення особі 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 258-258-5 Кримінального 

кодексу України. Про внесення відомостей слідчий 

або прокурор не пізніше наступного робочого дня 

письмово повідомляє юридичну особу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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якому особі повідомлено про підозру. 

 

Провадження щодо юридичної особи здійснюється 

одночасно з відповідним кримінальним 

провадженням, у якому щодо особи складено 

підозру. 

 

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. 

 

… 

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, 410Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б 

одна з таких умов: 

… 

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 

Стаття 216. Підслідність 

1. Слідчі органів Національної поліції 

здійснюють досудове розслідування злочинів, 

передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність та кримінальних проступків, 

крім тих, які віднесені до підслідності інших органів 

досудового розслідування. 

… 

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, 410Кримінального кодексу 

України, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 

… 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1273
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1404
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2641
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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 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
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службовою особою Національного антикорупційного 

бюро України (крім Директора Національного 

антикорупційного бюро України, його першого 

заступника та заступника), такі злочини розслідуються 

детективами зазначеного підрозділу. 

 

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. 

 

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування 

… 

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. 

 

 

 

… 

 

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів 

досудового розслідування 

… 

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. 
… 

 

Стаття 218. Місце проведення досудового 

розслідування 

… 

2. Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших 

Стаття 218. Місце проведення досудового 

розслідування 

… 

2. Якщо слідчому із заяви, повідомлення або 
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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. 

 

 

 

… 

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. В такому 

випадку, прокурор зобов'язаний визначити 

підслідність в строк не більше п’яти робочих днів 

з дня початку досудового розслідування. 

… 

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 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 

Стаття 219. Строки досудового розслідування 

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. 
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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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2631
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2631
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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. 

 

 

… 

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. 

 

 

Положення відсутні  

діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність, і відноситься до 

категорії 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. 

… 

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. 

6. Після вирішення питання про відновлення 

матеріалів кримінального провадження у 

порядку, передбаченому цим Кодексом, та 

направлення матеріалів для подальшого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2652
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2593
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2652
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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. 

 

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 та у випадках, установлених цим 

Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, або її 

представника 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 

Стаття 220. Розгляд клопотань під час 

досудового розслідування 

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і 

його представника чи 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, її представника про виконання 

будь-яких процесуальних або слідчих дій та 

прийняття рішень  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 
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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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

загальнодоступного документа, оригінал якого 

знаходиться в матеріалах досудового розслідування, 

не допускається.  

2. За клопотанням потерпілого, його 
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2. Під час ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування особа, що його здійснює, має право робити 

необхідні виписки та копії. 

 

представника, законного представника, відомості 

про місце проживання, місце роботи, професію чи 

підприємницьку діяльність, особисті, сімейні, 

фінансові чи майнові обставини потерпілого, 

його представника, законного представника не 

розкриваються підозрюваному, обвинуваченому. 

Якщо розкриття таких відомостей  

підозрюваному, обвинуваченому є необхідним 

для досягнення мети кримінального 

провадження та/або для забезпечення прав 

потерпілого, такі відомості можуть бути розкриті 

слідчим або прокурором. Розкриття відомостей 

фіксується у матеріалах кримінального 

провадження.  

3. Під час ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування особа, що його здійснює, 

має право робити необхідні виписки та копії. 

 

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 

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. 
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відомостей досудового розслідування тягне за собою 

кримінальну відповідальність, встановлену законом. 

 

 

Положення відсутні  

Незаконне розголошення відомостей досудового 

розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену законом. 

3. До закінчення досудового розслідування 

слідчому, прокуророві, слідчому судді 

забороняється оприлюднювати відомості, які 

можуть призвести до ідентифікації 

підозрюваного, потерпілого чи свідка, такі 

відомості, можуть бути оприлюднені в обсязі, 

необхідному для розшуку зниклої особи або для 

цілей кримінального провадження. 

Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій 

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

отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. 

2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії 

є наявність достатніх відомостей, що вказують на 

можливість досягнення її мети. 

3. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення слідчої 

(розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням 

слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, 

роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені цим 

Кодексом, а також відповідальність, встановлена 

законом. 

Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих 

(розшукових) дій 

1. Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими 

на отримання (збирання) доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному 

провадженні. 

2. Підставами для проведення слідчої 

(розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, 

що вказують на можливість досягнення її мети. 

3. Слідчий, прокурор вживає належних заходів 

для забезпечення присутності під час проведення 

слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні 

інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, 

які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і 

обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також 

відповідальність, встановлена законом. Адвокат 
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Положення відсутні  

 

 

 

 

 

має право брати участь у будь-яких слідчих 

(розшукових) діях (крім негласних слідчих 

(розшукових) дій), у яких бере участь особа, якій 

він надає професійну правничу допомогу. 

 

Стаття 224. Допит 

… 

Положення відсутні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення відсутні  

 

 

Стаття 224. Допит 

… 

10. Допит потерпілого проводиться 

невідкладно після подання заяви про вчинення 

щодо нього кримінального правопорушення або 

заяви про залучення особи до провадження як 

потерпілого, якщо це не перешкоджає 

досягненню цілей кримінального провадження. 

У разі неможливості невідкладного допиту  

потерпілого слідчий, прокурор зобов’язаний 

допитати його при першій можливості.  

11. Під час досудового розслідування 

потерпілий або його представник, законний 

представник може звернутися з клопотанням 

про проведення допиту особою тієї самої або 

протилежної статі.  

 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи 

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні 

1. У виняткових випадках, пов’язаних із 

необхідністю отримання показань свідка чи 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потерпілого під час досудового розслідування, 

якщо через існування небезпеки для життя і 

здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, виняткової складності кримінального 

провадження, з метою запобігання 

психологічного травмування свідка чи 

потерпілого, який є малолітньою, 

неповнолітньою особою та/або особою, яка 

постраждала від злочину проти статевої свободи 

та статевої недоторканості особи, а також від 

злочину, вчиненого із застосуванням насильства 

або погрозою його застосування (чи стала його 

свідком), наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або призвести до 

психологічного травмування, 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 
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Неприбуття сторони, що була належним чином 

повідомлена про місце та час проведення судового 

засідання, для участі в допиті особи за клопотанням 

протилежної сторони не перешкоджає проведенню 

такого допиту в судовому засіданні. 

 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може 

бути також проведений за відсутності сторони захисту, 

якщо на момент його проведення жодній особі не 

повідомлено про підозру у цьому кримінальному 

провадженні. 

… 

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 складено 

підозри 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 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2132
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2132
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2132
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присутніми при допиті, а також право заперечувати проти 

запитань та ставити запитання. 

 

Положення відсутні  

 

 

 

 

 

 

Положення відсутні 

обов’язок бути присутніми при допиті, а також 

право заперечувати проти запитань та ставити 

запитання. 

5. Допит малолітньої або неповнолітньої 

особи проводиться з обов’язковим урахуванням 

індивідуальних особливостей їх психіки та 

вичерпно, щоб уникнути необхідності проведення 

додаткового допиту.  

6. У виняткових випадках допит малолітньої 

або неповнолітньої особи здійснюється за 

правилами частини першої статті 225 цього 

Кодексу з обов’язковим застосуванням 

відеозапису. Матеріали відеозапису такого 

допиту можуть бути використані як докази в 

суді. 

 

Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання 

… 

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. 

 

 

Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання 

… 

4. З метою забезпечення безпеки особи, яка 

впізнає або на вимогу представника, законного 

представника свідка чи потерпілого, який є 

малолітньою, неповнолітньою особою або на 

вимогу особи, яка є свідком чи потерпілим від 

злочину проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи, а також від злочину, 

вчиненого із застосуванням насильства або 

погрозою його застосування,  впізнання може 

проводитися в умовах, коли особа, яку 
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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. 

… 

 

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. 

… 

 

Стаття 229. Пред’явлення речей для впізнання 

1. Перед тим, як пред’явити для впізнання річ, 

слідчий, прокурор або захисник спочатку запитує в особи, 

яка впізнає, чи може вона впізнати цю річ, опитує про 

ознаки цієї речі і обставини, за яких вона цю річ бачила, 

про що складається протокол. Якщо особа заявляє, що 

вона не може назвати ознаки, за якими впізнає річ, проте 

може впізнати її за сукупністю ознак, особа, яка 

проводить процесуальну дію, зазначає це у протоколі. 

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, 

річ, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та 

надавати інші відомості про її прикмети. 

 

 

… 

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 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 

проводить процесуальну дію, зазначає це у 

протоколі. Забороняється попередньо показувати 

особі, яка впізнає, річ, яка повинна бути пред’явлена 

для впізнання, та надавати інші відомості про її 

прикмети. 

… 
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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; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або 

неповнолітнього свідка, потерпілого; 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

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 

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; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або 

неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) проведення допиту особи, яка є свідком чи 

потерпілим від злочину проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, а також від 

злочину, вчиненого із застосуванням насильства 

або погрозою його застосування; 
5) необхідності вжиття таких заходів для 

забезпечення оперативності досудового 

розслідування; 

6) 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2123
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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, не може бути прийняте, якщо він проти 

цього заперечує. 

 

… 

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, не може 

бути прийняте, якщо він проти цього заперечує. 

… 

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. 

 

 

… 

 

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 та частиною другою статті 237 цього 

Кодексу. 

… 

 

Стаття 234. Обшук 

… 

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за 

Стаття 234. Обшук 

… 

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2185
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2185
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погодженням з прокурором або прокурор звертається до 

слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно 

містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його 

реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність; 

 

4) підстави для обшуку; 

5) житло чи інше володіння особи або частину житла 

чи іншого володіння особи, де планується проведення 

обшуку; 

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та 

особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 

 

7) 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 

погодженням з прокурором або прокурор 

звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та 

його реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

4) підстави для обшуку; 

5) житло чи інше володіння особи або частину 

житла чи іншого володіння особи, де планується 

проведення обшуку; 

6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої 

воно знаходиться; 

7) 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 
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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. 

 

 

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. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день 

його надходження за участю слідчого або прокурора. 

 

… 

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 

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. 

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. 

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. 

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в 

день його надходження за участю слідчого або 

прокурора. 

… 

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

слідчий, прокурор не має права повторно звертатися 
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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. 

 

Положення відсутні 

 

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. 

7. Обшук та огляд житла чи іншого володіння 

адвоката проводиться з урахуванням 

особливостей визначених у Законі України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи 

… 

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; 

 

Положення відсутні 

 

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 

Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла 

чи іншого володіння особи 

… 

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) 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 
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обшуку; 

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та 

особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 

 

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких 

проводиться обшук. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення відсутні 

 

 

3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко 

позначаються як копії. 

 

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; 

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. 

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. 

3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко 

позначаються як копії. 

 

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на 
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житла чи іншого володіння особи 

… 

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 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. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при 

проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право 

робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу 

обшуку. 

… 

обшук житла чи іншого володіння особи 

… 

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 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. 

Вилучені під час обшуку речі та документи, 

крім тих, які 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. 

… 

Положення відсутні Стаття 2361. Обшук особи 
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 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, 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 
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(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. 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. 

 

 

 

 

Положення відсутні  

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. 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 
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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. 

 

… 

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. 

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. 

… 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 241. Освідування особи 

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. 

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  
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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 разі її відмови освідування 

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 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 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 

слідчого. Після цього особі пропонується 

добровільно пройти освідування, а в разі її 
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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. 

 

відмови освідування проводиться примусово на 

підставі постанови прокурора. 

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 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. 

 

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 

Стаття 242. Підстави проведення експертизи 

1. Експертиза проводиться експертом за 

зверненням сторони кримінального провадження 

або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо 

для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається проведення 
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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; 

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. 

 

експертизи для з’ясування питань права. 

 

2. Слідчий або прокурор зобов’язаний 

звернутися до експерта для проведення 

експертизи щодо: 

1) встановлення причин смерті; 

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних 

ушкоджень; 

3) визначення психічного стану підозрюваного 

за наявності відомостей, які викликають сумнів 

щодо його осудності, обмеженої осудності; 

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно 

для вирішення питання про можливість притягнення 

її до кримінальної відповідальності, а іншим 

способом неможливо отримати ці відомості; 

5) встановлення статевої зрілості потерпілої 

особи в кримінальних 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. 

 
Стаття 243. Порядок залучення експерта 

1. Експерт залучається за наявності підстав для 

Стаття 243. Порядок залучення експерта 

1. Сторона обвинувачення залучає експерта 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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проведення експертизи за дорученням слідчого судді 

чи суду, наданим за клопотанням сторони 

кримінального провадження. 

 

за наявності підстав для проведення експертизи, 

у тому числі за клопотанням сторони захисту чи 

потерпілого. 

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. 

3. Експерт може бути залучений слідчим 

суддею за клопотанням сторони захисту у 

випадках та в порядку, передбачених статтею 244 

цього Кодексу. 

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 зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну 

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 
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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. 

статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

4) експерт, якого необхідно залучити, або 

експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що необхідно 

провести, та перелік запитань, які необхідно 

поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують 

неможливість самостійного залучення експерта 

стороною захисту. 

3. Клопотання розглядається слідчим суддею 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. 

Особа, яка подала клопотання, повідомляється про 

місце та час його розгляду, проте її неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, 

коли її участь визнана слідчим суддею 

обов’язковою. 

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання 

подано без додержання вимог частини другої цієї 

статті, повертає його особі, яка його подала, про що 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановляє ухвалу. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя 

має право за клопотанням учасників розгляду або за 

власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення 

для вирішення клопотання. 

6. Слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотання має право своєю ухвалою доручити 

проведення експертизи експертній установі, 

експерту або експертам, якщо особа, що 

звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона 

обвинувачення не залучила його або на 

вирішення залученого стороною обвинувачення 

експерта були поставлені запитання, що не 

дозволяють дати повний та належний висновок з 

питань, для з’ясування яких необхідне 

проведення експертизи, або існують достатні 

підстави вважати, що залучений стороною 

обвинувачення експерт внаслідок відсутності у 

нього необхідних знань, упередженості чи з інших 

причин надасть або надав неповний чи 

неправильний висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно 

через відсутність коштів чи з інших об’єктивних 

причин. 
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7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються запитання, 

поставлені 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 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 245 

цього Кодексу. 

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, 

надається особі, за клопотанням якої він був залучений. 

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, яка 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, яка звернулася з 

клопотанням про залучення експерта, вирішити 

питання про отримання зразків для експертизи 

відповідно положень статті 245 цього Кодексу. 

9. Висновок експерта, залученого слідчим 

суддею, надається особі, за клопотанням якої він був 

залучений. 

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. 

 

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. За 

результатами складається протокол. У випадку, 

якщо проведення експертизи доручено судом, 

відібрання зразків для її проведення здійснюється 

судом або за його дорученням залученим 
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2. Порядок відібрання зразків з речей і документів 

встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий 

доступ до речей і документів (статті 160-166 цього 

Кодексу). 

… 

 

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). 

… 

 

Положення відсутні  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;  

4)  орган, який необхідно залучити до 

проведення ревізії чи перевірки; 

5) перелік обставин та питань, які підлягають 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1588
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1588
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1588
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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. 

6. Копія ухвали надсилається прокурору або 

слідчому, якими було ініційовано звернення з 
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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. 

 

Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

… 

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. 

 

Стаття 246. Підстави проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

… 

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 260, 261, 262, 263, 264 (в 

частині дій, що проводяться на підставі ухвали 

слідчого судді), 267, 269, 269-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2390
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2390
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2392
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2444
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2463
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2475
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2390
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2392
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2398
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2409
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2421
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2436
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
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… 

1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться 

виключно у кримінальному провадженні щодо 

тяжких або особливо тяжких злочинів. 
… 

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд 

клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій 

 

… 

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 відповідного апеляційного суду 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. 

 

Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює 

розгляд клопотань щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій 

… 

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 

відповідного апеляційного суду 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. 

 

 

Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5329
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2441
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2444
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2463
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2475
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проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

1. Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання 

про надання дозволу на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії протягом шести годин з моменту його 

отримання. Розгляд клопотання здійснюється за участю 

особи, яка подала клопотання. 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) найменування кримінального провадження та його 

реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин злочину, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правова кваліфікація злочину із зазначенням статті 

(частини статті) Кримінального кодексу України; 

 

 

4) відомості про особу (осіб), місце або річ, щодо яких 

необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію; 

 

5) обставини, що дають підстави підозрювати особу у 

вчиненні злочину; 

6) вид негласної слідчої (розшукової) дії та 

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, 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

1. Слідчий суддя зобов’язаний розглянути 

клопотання про надання дозволу на проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести 

годин з моменту його отримання. Розгляд 

клопотання здійснюється за участю особи, яка 

подала клопотання. 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) найменування кримінального провадження та 

його реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин злочину, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правова кваліфікація злочину із зазначенням 

статті (частини статті) Кримінального кодексу 

України; 

4) відомості про особу (осіб), місце або річ, 

щодо яких необхідно провести негласну слідчу 

(розшукову) дію; 

5) обставини, що дають підстави підозрювати 

особу у вчиненні злочину; 

6) вид негласної слідчої (розшукової) дії та 

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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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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. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо 

прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що: 
… 

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, а також належним чином 

засвідчений слідчим опис матеріалів 

кримінального провадження, що подані на 

момент звернення з клопотанням до слідчого 

судді, 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. 
3. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх 

підстав вважати, що: 
… 
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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. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

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. 
… 

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. 

Строк дії ухвали слідчого судді, постановленої 

з метою виконання запиту про міжнародну 

правову допомогу на території іноземної 

держави, обчислюється з моменту прийняття її 

до виконання. 

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. 
… 

Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких 

проводилися негласні слідчі (розшукові) дії 

1. Особи, конституційні права яких були тимчасово 

обмежені під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник 

мають бути письмово повідомлені прокурором або за 

його дорученням слідчим про таке обмеження. 

2. Конкретний час повідомлення визначається із 

урахуванням наявності чи відсутності загроз для 

досягнення мети досудового розслідування, суспільної 

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 

(цінним листом з повідомленням) прокурором або 

за його дорученням слідчим про таке обмеження. 

2. Конкретний час повідомлення визначається із 

урахуванням наявності чи відсутності загроз для 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2309
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2309
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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. 

 

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. 

 

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, 

отриманої в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій 

… 

3. Виготовлення копій протоколів про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не 

допускається. 

 

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, 

отриманої в результаті проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій 

… 

3. Виготовлення копій протоколів про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

додатків до них до прийняття рішення про їх 

розсекречування не допускається. 

 

Стаття 263. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж 

… 

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. 

Стаття 263. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж 

… 

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 
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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. 

 

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. 

 

Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при 

застосуванні технічних засобів 

1. Дослідження інформації, отриманої при 

застосуванні технічних засобів, у разі необхідності 

здійснюється за участю спеціаліста. Слідчий вивчає зміст 

отриманої інформації, про що складається протокол. При 

виявленні відомостей, що мають значення для досудового 

розслідування і судового розгляду, в протоколі 

відтворюється відповідна частина інформації, після чого 

прокурор вживає заходів для збереження отриманої 

інформації. 

 

2. Технічні засоби, що застосовувалися під час 

проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) 

дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні 

зберігатися до набрання законної сили вироком суду. 

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, 

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. 

2. Технічні засоби, що застосовувалися під час 

проведення зазначених негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також первинні носії отриманої 

інформації повинні зберігатися до набрання 
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… 
законної сили вироком суду. 

… 

Стаття 268. Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу 

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 268. Установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу 

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. 

 

 

Виключити  

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину 

… 

8. Прокурор або слідчий за погодженням із 

прокурором протягом 24 годин з моменту 

проведення негласної слідчої (розшукової) дії, 

передбаченої частиною першою вказаної статті, у 

невідкладних випадках, пов'язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину, має право 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2339
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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. 

 

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. 

 

Глава 22. Повідомлення про підозру Глава 22. Підозра 

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 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 37цього Кодексу. 

2. У випадках, передбачених частиною першою цієї 

статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена 

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 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3854
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2485
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3854
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2485
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службова особа (особа, якій законом надано право 

здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42цього Кодексу. 
 

… 

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 42цього Кодексу. 
… 

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; 

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 

Стаття 277. Зміст та форма підозри 

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, громадянство), щодо якої 

складається  підозра; 

3) найменування (номер) кримінального 

провадження, у межах якого складається підозра; 

4) зміст підозри, тобто стислий виклад 

фактичних обставин кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

особа, зокрема зазначення часу, місця вчинення, 

а також інших суттєвих обставин, відомих на 

момент повідомлення про підозру; 

5) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n696
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2485
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n696
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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. 

 

особа, із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну 

відповідальність; 

6) права підозрюваного; 

7) підпис слідчого, прокурора, який склав 

підозру, підпис прокурора, який погодив підозру. 

8) місце, дата складання підозри. 

 
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 

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 (у тому числі 

співробітниками оперативних підрозділів). 

Належним підтвердженням вручення особі 

підозри є розпис особи про її отримання, 

відеозапис 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 
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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 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. 

 

пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її 

затримання. 

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. 

 
Стаття 279. Зміна повідомлення про підозру 

1. У випадку виникнення підстав для 

повідомлення про нову підозру або зміну раніше 

Стаття 279.  Зміна підозри 

1. У випадку виникнення підстав для 

складання нової підозри або зміни раніше 
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повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов’язаний 

виконати дії, передбачені статтею 278цього Кодексу. 

Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, 

повідомити про нову підозру або змінити раніше 

повідомлену підозру має право виключно прокурор. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Стаття 280. Підстави та порядок зупинення 

досудового розслідування після повідомлення особі 

про підозру 

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; 

2-1) слідчий суддя відмовив у задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування; 

3) наявна необхідність виконання 

процесуальних дій у межах міжнародного 

співробітництва; 

4) стосовно кримінального правопорушення, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503
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Положення відсутні  

 

 

2. 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. 

 

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. 

 

щодо якого не отримано згоди держави, яка 

видала особу. 

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. 

4. 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. 

5. 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2514
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2514
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2514
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2514
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5. Після зупинення досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, 

крім тих, які спрямовані на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного. 

 

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. 

6. Після зупинення досудового розслідування 

проведення слідчих (розшукових) дій не 

допускається, крім тих, які спрямовані на 

встановлення місцезнаходження підозрюваного. 

 

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 

Стаття 281. Розшук підозрюваного 

1. Якщо під час досудового розслідування 

місцезнаходження підозрюваного або особи, щодо 

якої передбачається застосування примусових 

заходів виховного характеру, невідоме або особа 
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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 

розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості 

про що вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

3. Здійснення розшуку підозрюваного може бути 

доручено оперативним підрозділам. 

 

 

Положення відсутні  

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 розслідування, якщо таке 

рішення приймається, відомості про що вносяться 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

3. Здійснення розшуку підозрюваного може бути 

доручено оперативним підрозділам. 

4. Якщо місцезнаходження особи відносно 

якої повернуто обвинувальний акт невідомо, суд 

за клопотанням прокурора оголошує його у 

розшук. 

Стаття 282. Відновлення досудового розслідування 

… 

2. Зупинене досудове розслідування також 

відновлюється у разі скасування слідчим суддею 

постанови про зупинення досудового розслідування. 

 

 

Положення відсутні  

 

 

 

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 встановлення 

Європейським судом з прав людини у своєму 

рішенні порушення права на життя чи заборони 

катування.  
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3. Відомості про відновлення досудового 

розслідування вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

4. Відомості про відновлення досудового 

розслідування вносяться слідчим, прокурором до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

Стаття 283. Загальні положення закінчення 

досудового розслідування 

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 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. 

 

Стаття 283. Загальні положення закінчення 

досудового розслідування 

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: 

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. 

 

Стаття 284. Закриття кримінального провадження та 

провадження щодо юридичної особи 

1. Кримінальне провадження закривається в разі, 

якщо: 

1) встановлена відсутність події кримінального 

правопорушення; 

Стаття 284. Закриття кримінального 

провадження та провадження щодо юридичної 

особи 

1. Кримінальне провадження закривається в разі, 

якщо: 

1) встановлена відсутність події кримінального 
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2) встановлена відсутність в діянні складу 

кримінального правопорушення; 

 

Положення відсутні  

 

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 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі 

приватного обвинувачення, крім кримінального 

провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім 

насильством; 

 

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо 

якого не отримано згоди держави, яка видала особу; 

9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка 

вчинила дії, передбачені статтею 212Кримінального 

правопорушення; 

2) встановлена відсутність в діянні складу 

кримінального правопорушення; 

2-1) закінчилися строки давності 

притягнення до кримінальної відповідальності; 

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 

обвинувачення у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення, крім 

кримінального провадження щодо злочину, 

пов’язаного з домашнім насильством; 

Виключити  

 

9) стосовно податкових зобов’язань особи, яка 

вчинила дії, передбачені статтею 212Кримінального 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1447
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1447
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кодексу України, досягнутий податковий компроміс 

відповідно до підрозділу 9-2розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України; 

9-1) 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 з дотриманням вимог щодо підслідності. 

Учасники кримінального провадження мають право 

заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття 

кримінального провадження за наявності передбачених 

цим пунктом підстав; 

10) 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. 

 

 

 

Положення відсутні  

 

 

кодексу України, досягнутий податковий компроміс 

відповідно до підрозділу 9-2розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України; 

9-1) 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 з дотриманням 

вимог щодо підслідності. 

Учасники кримінального провадження мають 

право заявляти клопотання слідчому, прокурору про 

закриття кримінального провадження за наявності 

передбачених цим пунктом підстав;  

10) 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; 

11) у разі недосягнення особою на час 

вчинення суспільно небезпечного діяння 

одинадцятирічного віку; 

12) за відсутністю заяви потерпілого, якщо 
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2. Кримінальне провадження закривається судом: 

 

… 

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, 9-1 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. 

 

 

досудове розслідування може бути розпочате 

слідчим, прокурором лише за наявністю такої 

заяви; 

13) 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. 

2. Кримінальне провадження закривається 

судом: 

… 

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, 2-1, 4, 9, 9-1 частини 

першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному 

провадженні жодній особі не повідомлялося про 

підозру. 

Прокурор приймає постанову про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

передбачених частиною першою цієї статті. 

З підстави, передбаченої пунктом 5 частини 

першої цієї статті, прокурор приймає постанову 
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Положення відсутні  

 

 

 

 

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, 

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. 
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 поштою рекомендованим 

листом із повідомленням про вручення або за 

допомогою кур’єрської служби або вручається 

особисто. 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, 
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його представнику, підозрюваному, захиснику, 

представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. 

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, 9-

1 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. 
 

 

… 

потерпілому, його представнику, підозрюваному, 

захиснику, представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження. 

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,  9, 9-1 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. 
… 

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні 

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 

Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні 

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 
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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 місця, якщо вони 

знаходяться у володінні або під контролем держави, і 

прокурор має намір використати відомості, що містяться 

в них, як докази у суді. 

 

 

 

захиснику, законному представнику та захиснику 

особи, стосовно якої передбачається застосування 

примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, про закінчення досудового 

розслідування, про право заявити клопотання 

про доповнення 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, 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. 
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4. Надання доступу до матеріалів включає в себе 

можливість робити копії або відображення матеріалів. 

 

… 

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. 

 

 

Положення відсутні 

 

 

 

8. Про відкриття сторонами кримінального 

провадження 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. 

… 
 

4. Надання доступу до матеріалів включає в себе 

можливість робити копії або відображення 

матеріалів. 

… 

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. 

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. 
8. Про відкриття сторонами кримінального 

провадження 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. 

… 

 

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів 

досудового розслідування 

… 

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр 

матеріалів досудового розслідування 

… 
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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); 

 

 

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. 

 

3. Обвинувальний акт підписується слідчим 
та затверджується прокурором або підписується 

або підписується 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) 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); 

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, крім випадків, 
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передбачених цим Кодексом. 

 

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів 

досудового розслідування 

 

 

Положення відсутні  

Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру та реєстру 

матеріалів досудового розслідування 

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, що 

фіксується за допомогою відеозапису, прокурор 

складає про це відповідний протокол, який 

направляє до суду разом з не отриманими 

примірниками акта (клопотання) для їх 

подальшої передачі зазначеним особам у 

підготовчому судовому засіданні. 

 

Стаття 295. Порядок продовження строку досудового 

розслідування прокурором 

… 

2. У клопотанні про продовження строку досудового 

розслідування зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального провадження; 

 

Стаття 295. Порядок продовження строку 

досудового розслідування прокурором 

… 

2. У клопотанні про продовження строку 

досудового розслідування зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального 

провадження; 
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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 підстав вважати, що сталася подія 

кримінального правопорушення, яка дала підстави для 

повідомлення про підозру, та/або підозрюваний 

причетний до цієї події кримінального правопорушення. 

 

… 

3) суть 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 

підстав вважати, що сталася подія кримінального 

правопорушення, яка дала підстави для складання  

підозри, та/або підозрюваний причетний до цієї 

події кримінального правопорушення. 

… 

Стаття 297-1. Загальні положення спеціального 

досудового розслідування 

… 

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 

Стаття 297-1. Загальні положення спеціального 

досудового розслідування 

… 

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 
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розслідування у цьому самому кримінальному 

провадженні здійснюватиметься згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

подальше досудове розслідування у цьому самому 

кримінальному провадженні здійснюватиметься 

згідно із загальними правилами, передбаченими цим 

Кодексом. 

 

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 додержання вимог статті 297-2цього Кодексу, 

повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє 

ухвалу. 

… 

 

 

Стаття 297-3. Розгляд клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування 

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. 

Якщо підозрюваний самостійно не залучив 

захисника, слідчий суддя зобов’язаний вжити 

необхідних заходів для залучення захисника. 

2. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання 

подано без додержання вимог статті 297-2цього 

Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що 

постановляє ухвалу. 

… 

Стаття 301. Особливості закінчення досудового 

розслідування кримінальних проступків 

… 

3. Прокурор зобов’язаний до спливу тридцятиденного 

терміну після повідомлення особі про підозру здійснити 

Стаття 301. Особливості закінчення досудового 

розслідування кримінальних проступків 

… 

3. Прокурор зобов’язаний до спливу 

тридцятиденного терміну після складання підозри 
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одну із зазначених дій: 

… 

4. Відкриття матеріалів досудового розслідування 

іншій стороні здійснюється слідчим у порядку, 

передбаченому цим Кодексом. 

 

здійснити одну із зазначених дій: 

… 

4. Відкриття матеріалів досудового 

розслідування іншій стороні здійснюється слідчим у 

порядку, передбаченому цим Кодексом. 

 

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 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; 

 

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 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1656
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1656
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Положення відсутні  

 

 

 

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; 

 

Положення відсутні  

 

 

 

 

 

3) рішення слідчого про закриття кримінального 

провадження - заявником, потерпілим, його 

представником чи законним представником; 

… 

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення слідчих 

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

інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування; 

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; 

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; 

2-1) 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; 

3) рішення слідчого про закриття кримінального 

провадження - заявником, потерпілим, його 

представником чи законним представником; 

… 

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
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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; 

… 

дій, заходів забезпечення кримінального 

провадження - 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; 

… 

Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або 

відмова відкриття провадження 

… 

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 

Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її 

повернення або відмова відкриття провадження 

… 

4. Слідчий суддя відмовляє у відкритті 

провадження, якщо: 

1) скарга подана на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає 

оскарженню;  

2) у провадженні цього чи іншого суду 

знаходиться скарга з таким самим предметом 

та/або встановлено, що за результатами розгляду 

цієї ж скарги вже винесено ухвалу про 

повернення скарги або відмову у відкритті 

провадження. 

5. Копія ухвали про відмову у відкритті 

провадження невідкладно надсилається особі, яка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3959
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із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами. 

 

… 

подала скаргу, разом із скаргою та усіма доданими 

до неї матеріалами. 

… 

 

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під 

час досудового розслідування 

… 

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 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. 

 

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування 

… 

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 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 

… 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під 

час досудового розслідування здійснюється за 

обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її 

Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування 

… 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

під час досудового розслідування здійснюється за 

обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2693
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2694
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захисника, представника та слідчого чи прокурора, 

рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для 

розгляду скарги. 

 

 

Положення відсутні  

захисника, представника та слідчого чи прокурора, 

рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою 

для розгляду скарги. 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. 

 

 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами 

розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора під час досудового розслідування 

… 

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. 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за 

результатами розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування 

… 

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; 
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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, скарги на відмову слідчого, 

прокурора в задоволенні клопотання про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

визначених пунктом 9-1 частини першої статті 284 цього 

Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та 

відмову у задоволенні скарги на повідомлення про 

підозру. 

 

4) відмову у задоволенні скарги або в певній 

частині; 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора може бути оскаржена в 

апеляційному порядку. 

. 

 

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; 

4) застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту або відмову в його застосуванні; 

5) продовження строку домашнього арешту або 

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; 

4) застосування запобіжного заходу у вигляді 

застави або відмову в його застосуванні; 

5) продовження строку домашнього арешту або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5735
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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 

можливості здійснювати свою діяльність; 

11) відсторонення від посади або відмову у ньому; 

11-1) продовження відсторонення від посади; 

12) відмову у здійсненні спеціального досудового 

розслідування; 

 

 

13) закриття кримінального провадження на 

підставі частини дев’ятої статті 284 цього Кодексу. 

 

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, відмову у ньому, повне або 

часткове скасування арешту майна, зняття 

арешту з 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; 

11) відсторонення від посади або відмову у 

ньому; 

11-1) продовження відсторонення від посади; 

12) відмову у здійсненні спеціального 

досудового розслідування; 

13) про повернення тимчасово вилучених 

речей і документів; 

14) застосування запобіжного заходу у вигляді 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n6138
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Положення відсутні 

 

 

 

 

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 або на рішення 

слідчого, прокурора про відмову в задоволенні 

клопотання про закриття кримінального провадження на 

підставі пункту 9-1 частини першої статті 284 цього 

Кодексу, 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. 

 

особистого зобов’язання або відмову в його 

застосуванні; 

15) скасування постанови про закриття 

кримінального провадження; 

16) про повернення власнику вилучених в 

ході обшуку речей чи документів або відмова в 

цьому; 

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 або на рішення слідчого, прокурора 

про відмову в задоволенні клопотання про закриття 

кримінального провадження на підставі пункту 9-

1 частини першої статті 284 цього Кодексу, 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, про задоволення скарги і 

зобов’язання внести відомості про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. 

3. Скарги на інші ухвали слідчого судді 

оскарженню не підлягають і заперечення проти них 

можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 
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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. 

 

 

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. 

 

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 

отримання оскаржуваного рішення або з 

моменту, коли слідчий дізнався про вчинення 

оскаржуваної дії чи бездіяльності. 
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. 

 

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди 

… 

5. Укладення угоди про примирення або про визнання 

винуватості може ініціюватися в будь-який момент після 

повідомлення особі про підозру до виходу суду до 

нарадчої кімнати для ухвалення вироку. 

… 

Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди 

… 

5. Укладення угоди про примирення або про 

визнання винуватості може ініціюватися в будь-

який момент після складання підозри до виходу 

суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. 

… 

Стаття 481. Повідомлення про підозру 

1. Письмове повідомлення про підозру 

здійснюється: 

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

сільському, селищному, міському голові - 

Генеральним прокурором, його заступником, 

Стаття 481. Складання підозри  
1. Складання підозри здійснюється відносно: 

1) адвоката, депутата місцевої ради, депутата 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

сільського, селищного, міського голови - 

Генеральним прокурором, його заступником, 

керівником регіональної прокуратури в межах 
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керівником регіональної прокуратури в межах його 

повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у 

Президенти України, Уповноваженому Верховної 

Ради України з прав людини, Голові або іншому члену 

Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Директору або іншому 

працівнику Національного антикорупційного бюро 

України, заступникам Генерального прокурора, члену 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції - Генеральним прокурором (виконувачем 

обов’язків Генерального прокурора); 

3) судді, судді Конституційного Суду України, 

присяжному на час виконання ним обов’язків у суді, 

Голові, заступнику Голови, члену Вищої ради 

правосуддя, Голові, заступнику Голови, члену Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, працівникам 

Національного антикорупційного бюро України - 

Генеральним прокурором або його заступником; 

4) Генеральному прокурору - заступником 

Генерального прокурора. 

його повноважень; 

2) народного депутата України, кандидата у 

Президенти України, Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, Голови або іншого 

члена Рахункової палати, прокурора 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

Директора або іншого працівника Національного 

антикорупційного бюро України, заступника 

Генерального прокурора, члена Національного 

агентства з питань запобігання корупції - 

Генеральним прокурором (виконувачем 

обов’язків Генерального прокурора); 

3) судді, судді Конституційного Суду України, 

присяжного на час виконання ним обов’язків у 

суді, Голови, заступника Голови, члена Вищої 

ради правосуддя, Голови, заступника Голови, 

члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, працівника Національного 

антикорупційного бюро України - Генеральним 

прокурором або його заступником; 

4) Генерального прокурора - заступником 

Генерального прокурора. 

Стаття 497. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів 

виховного характеру 

1. Якщо під час досудового розслідування прокурор 

дійде висновку про можливість виправлення 

неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні 

Стаття 497. Порядок застосування до 

неповнолітнього обвинуваченого примусових 

заходів виховного характеру 

1. Якщо під час досудового розслідування 

прокурор дійде висновку про можливість 

виправлення неповнолітнього, який підозрюється у 
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вперше кримінального проступку, злочину невеликої 

тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості 

без застосування кримінального покарання, він складає 

клопотання про застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного 

характеру і надсилає його до суду. 

 

2. З підстав, передбачених частиною першою цієї 

статті, клопотання про застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного 

характеру може бути складене і надіслане до суду за 

умови, що неповнолітній обвинувачений та його 

законний представник проти цього не заперечують. 

3. Під час судового розгляду суд за наявності підстав, 

передбачених частиною першою цієї статті, може 

прийняти рішення про застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного 

характеру, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність. 

 

вчиненні вперше кримінального проступку, злочину 

невеликої тяжкості або необережного злочину 

середньої тяжкості без застосування кримінального 

покарання, він складає клопотання про застосування 

до неповнолітнього підозрюваного примусових 

заходів виховного характеру і надсилає його до 

суду. 

2. З підстав, передбачених частиною першою 

цієї статті, клопотання про застосування до 

неповнолітнього підозрюваного примусових 

заходів виховного характеру може бути складене і 

надіслане до суду за умови, що неповнолітній 

підозрюваний та його законний представник проти 

цього не заперечують. 

3. Під час судового розгляду суд за наявності 

підстав, передбачених частиною першою цієї статті, 

може прийняти рішення про застосування до 

неповнолітнього підозрюваного примусових 

заходів виховного характеру, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність. 

 

 

Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну 

правову допомогу 

1. Зміст та форма запиту про міжнародну правову 

допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або 

міжнародного договору України, що застосовується у 

конкретному випадку. Запит може бути складений у 

Стаття 552. Зміст та форма запиту про 

міжнародну правову допомогу 

1. Зміст та форма запиту про міжнародну 

правову допомогу повинні відповідати вимогам 

цього Кодексу або міжнародного договору України, 

що застосовується у конкретному випадку. Запит 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3931
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3931
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формі доручення. 

2. Запит повинен містити: 

… 

5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення 

з викладенням повного тексту відповідних 

статей Кримінального кодексу України; 

6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім’я та 

прізвище, процесуальний статус, місце проживання або 

перебування, громадянство, інші відомості, які можуть 

сприяти виконанню запиту, а також зв’язок цієї особи із 

предметом кримінального провадження; 

… 

може бути складений у формі доручення. 

2. Запит повинен містити: 

… 

5) відомості про підозру, обвинувачення з 

викладенням повного тексту відповідних 

статей Кримінального кодексу України; 

6) відомості про відповідну особу, зокрема її 

ім’я та прізвище, процесуальний статус, місце 

проживання або перебування, громадянство, інші 

відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а 

також зв’язок цієї особи із предметом 

кримінального провадження; 

… 

Стаття 598. Порядок кримінального провадження, що 

перейняте від іншої держави 

… 

4. За наявності достатніх підстав для повідомлення 

про підозру воно повинно бути здійснене згідно з 

законом України про кримінальну відповідальність і в 

порядку, передбаченому цим Кодексом. 

… 

Стаття 598. Порядок кримінального 

провадження, що перейняте від іншої держави 

… 

4. За наявності достатніх підстав для складання 

щодо особи підозри воно повинно бути здійснене 

згідно з законом України про кримінальну 

відповідальність і в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

… 

 

 

 

Народний депутат України                                                                                                                        А.В. Яценко 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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