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здійснення приводу, накладення грошового стягнення 
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ  
 
Привід полягає у примусовому 
супроводженні особи, до якої він 
застосовується, особою, яка виконує 
ухвалу про здійснення приводу, до місця 
її виклику в зазначений в ухвалі час. 
Рішення про здійснення приводу 
приймається: під час досудового 
розслідування - слідчим суддею  
Рішення про здійснення приводу 
приймається у формі ухвали. 
 
Привід може бути застосований до 
підозрюваного, обвинуваченого або 
свідка 

за клопотанням 
слідчого, 
прокурора або з 
власної 
ініціативи 
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У разі 
необхідності 
слідчий суддя 
може заслухати 
доводи особи, 
яка подала 
клопотання. 

Підлягають 
встановленню факти, 
що особа, яка 
зобов'язана 
з'явитися на виклик 
слідчого, 
прокурора, слідчого 
судді, суду, була 
викликана у 
встановленому цим 
Кодексом порядку 
(зокрема, наявне 
підтвердження 
отримання нею 
повістки про виклик 
або ознайомлення з 
її змістом іншим 
шляхом), та не 
з'явилася без 
поважних причин або 
не повідомила про 
причини свого 
неприбуття 
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Копія ухвали негайно 
надсилається органу, на 
який покладено її 
виконання 
(може бути доручене 
відповідним підрозділам 
органів внутрішніх 
справ, органів безпеки, 
органів, що здійснюють 
контроль за додержанням 
податкового 
законодавства або 
органів державного бюро 
розслідувань 
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Привід свідка не 
може бути 
застосований до 
неповнолітньої 
особи, вагітної 
жінки, інвалідів 
першої або другої 
груп, особи, яка 
одноосібно виховує 
дітей віком до шести 
років або дітей-
інвалідів, а також 
осіб, які згідно із 
цим Кодексом не 
можуть бути допитані 
як свідки, а також 
до потерпілого 
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накладення грошового 
стягнення 

за клопотанням 
слідчого, прокурора чи 
за власною 
ініціативою.  
 
До клопотання 
додаються копії 
матеріалів, якими 
слідчий, прокурор 
обґрунтовує свої 
доводи. 

розглядається 
не пізніше 

трьох днів із 
дня його 

надходження до 
суду. 

Про час та місце 
розгляду клопотання 
повідомляється службова 
особа, яка його внесла, 
та особа, на яку може 
бути накладено грошове 
стягнення.  

підлягає 
встановленню 
факт, що особа не 
виконала 
покладений на неї 
процесуальний 
обов'язок без 
поважних причин,  

постановляє 
пост ухвала 
про 
накладення 
на особу 
грошового 
стягнення 

Копія відповідної 
ухвали не пізніше 
наступного 
робочого дня після 
її постановлення 
надсилається 
особі, на яку було 
накладено грошове 
стягнення. 

ух
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 неприбуття службової 

особи, яка його внесла, 
та особи, на яку може 
бути накладено грошове 
стягнення. не 
перешкоджає розгляду 
питання. 

Ст
. 

14
7 

скасування ухвали 
про накладення 
грошового стягнення 
 
Клопотання подається 
слідчому судді, який 
виніс ухвалу про 
накладення грошового 
стягнення. 

За клопотанням 
особи, на яку 
було накладено 
грошове 
стягнення та яка 
не була присутня 
під час розгляду 
цього питання 
слідчим суддею 

визнавши доводи особи обґрунтованими може самостійно скасувати ухвалу про накладення 
грошового стягнення  Не оскаржується  

У випадку, якщо вважає доводи 
необґрунтованими,призначає 
судове засідання для розгляду 
клопотання про скасування ухвали 
про накладення грошового 
стягнення 

якщо буде встановлено, що 
стягнення накладено безпідставно 

скасовує ухвалу про 
накладення на особу 
грошового стягнення 

Ухвала слідчого судді за 
результатами розгляду 
клопотання про скасування 
ухвали про накладення 
грошового стягнення 
оскарженню не підлягає. 

якщо буде встановлено, що 
стягнення накладено обґрунтовано 

відмовляє у задоволенні 
клопотання. 

Особа, яка подала клопотання, а також слідчий, прокурор, за клопотанням якого було накладено 
грошове стягнення, повідомляються про місце та час розгляду клопотання 

Їх неприбуття не перешкоджає 
такому розгляду. 
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тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 
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ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ У 
КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ 
ПРАВОМ (ПІДОЗРЮВАНОГО)  
 
Тимчасово вилученими можуть 
бути документи, які 
посвідчують користування 
таким спеціальним правом: 

 право керування 
транспортним засобом 
або судном; 

 право полювання; 
 право на здійснення 

підприємницької 
діяльності. 

За клопотанням 
прокурора, слідчого за 
погодженням з 
прокурором 
 
До клопотання 
додаються:  

 копії 
матеріалів, 
якими прокурор, 
слідчий 
обґрунтовує 
доводи 
клопотання; 

 
 документи, які 

підтверджують 
надання 
підозрюваному 
копій клопотання 
та матеріалів, 
що обґрунтовують 
клопотання. ро
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за участю 
прокурора та/або 
слідчого, 
підозрюваного, 
його захисника. 
 
Слідчий суддя має 
право за 
клопотанням сторін 
кримінального 
провадження або за 
власною 
ініціативою 
заслухати будь-
якого свідка чи 
дослідити будь-які 
матеріали, що 
мають значення для 
вирішення даного 
питання 

якщо слідчий, прокурор 
не доведе наявність 
достатніх підстав 
вважати, що такий 
захід необхідний для 
припинення 
кримінального 
правопорушення чи 
запобігання вчиненню 
іншого, припинення або 
запобігання 
протиправній поведінці 
підозрюваного щодо 
перешкоджання 
кримінальному 
провадженню, 
забезпечення 
відшкодування шкоди, 
завданої кримінальним 
правопорушенням 

відмовляє у 
задоволенні 
клопотання 
про 
тимчасове 
обмеження у 
користуванні 
спеціальним 
правом 
 

Копія ухвали 
надсилається 
особі, яка 
звернулася з 
відповідним 
клопотанням, 
підозрюваном
у, іншим 
заінтересова
ним особам 
не пізніше 
дня, 
наступного 
за днем її 
постановленн
я, та 
підлягає 
негайному 
виконанню в 
порядку, 
передбаченом
у для 
виконання 
судових 
рішень. 

строк тимчасового обмеження у 
користуванні спеціальним правом 
не може становити більше двох 
місяців 
 
У випадку тимчасового вилучення 
документів, які посвідчують 
користування спеціальним правом, 
прокурор, слідчий за погодженням 
з прокурором зобов'язаний 
звернутися до слідчого судді із 
відповідним клопотанням не 
пізніше двох днів з моменту 
тимчасового вилучення.  
 
Пропуск зазначеного строку тягне 
за собою необхідність повернення 
тимчасово вилучених документів. 
 
При вирішенні питання про 
тимчасове обмеження у 
користуванні спеціальним правом 
слідчий суддя зобов'язаний 
врахувати такі обставини:  

 правову підставу для 
тимчасового обмеження у 
користуванні спеціальним 
правом; 

 достатність доказів, які 
вказують на вчинення 
особою кримінального 
правопорушення; 

 3) наслідки тимчасового 
обмеження у користуванні 
спеціальним правом для 
інших осіб. 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом, якщо документи, які посвідчують 
користування спеціальним правом, не були тимчасово 
вилучені, може розглядатися лише за участю підозрюваного, 
його захисника. 

може розглядатися 
лише за участю 
підозрюваного, 
його захисника. 
 

встановивши, що клопотання про 
тимчасове обмеження у користуванні 
спеціальним правом подано без 
додержання вимог статті 150 цього 
Кодексу, повертає його прокурору, 
про що постановляє ухвалу. 
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тимчасового обмеження у 
користуванні 
спеціальним правом  

за 
клопотанням 
прокурора 

розглядається 
у порядку, 
передбаченому 
статтею 151 
цього Кодексу 
(див. вище) 

якщо прокурор не доведе, що:  
 обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, продовжують існувати; 
 сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення 

цілей, заради яких було обмежено користування спеціальним 
правом, іншими способами протягом дії попередньої ухвали. 

відмовляє у продовженні строку 
тимчасового обмеження у 
користуванні спеціальним правом. 
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відсторонення від посади 
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відсторонення від 
посади 
 
Відсторонення від 
посади може бути 
здійснено щодо 
особи, яка 
підозрюється або 
обвинувачується у 
вчиненні злочину 
середньої 
тяжкості, тяжкого 
чи особливо 
тяжкого злочину, і 
незалежно від 
тяжкості злочину - 
щодо особи, яка є 
службовою особою 
правоохоронного 
органу.  

За клопотанням 
прокурора, слідчого 
за погодженням з 
прокурором. До 
клопотання також 
додаються:  
1) копії 
матеріалів, якими 
слідчий, прокурор 
обґрунтовує доводи 
клопотання; 
2) документи, які 
підтверджують 
надання 
підозрюваному, 
обвинуваченому 
копій клопотання та 
матеріалів, що 
обґрунтовують 
клопотання. 
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за участю слідчого 
та/або прокурора та 
підозрюваного чи 
обвинуваченого, його 
захисника. 
  
Під час розгляду 
клопотання слідчий 
суддя має право за 
клопотанням сторін 
кримінального 
провадження або за 
власною ініціативою 
заслухати будь-якого 
свідка чи дослідити 
будь-які матеріали, 
що мають значення 
для вирішення даного 
питання  

якщо слідчий, прокурор не 
доведе наявність достатніх 
підстав вважати, що такий 
захід необхідний для 
припинення кримінального 
правопорушення, припинення 
або запобігання протиправній 
поведінці підозрюваного чи 
обвинуваченого, який, 
перебуваючи на посаді, може 
знищити чи підробити речі і 
документи, які мають 
значення для досудового 
розслідування, незаконними 
засобами впливати на свідків 
та інших учасників 
кримінального провадження 
або протиправно перешкоджати 
кримінальному провадженню 
іншим чином. 
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Копія ухвали 
надсилається особі, 
яка звернулася з 
відповідним 
клопотанням, 
підозрюваному чи 
обвинуваченому, іншим 
заінтересованим особам 
не пізніше дня, 
наступного за днем її 
постановлення, та 
підлягає негайному 
виконанню в порядку, 
передбаченому для 
виконання судових 
рішень. 
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Відсторонення від посади 
здійснюється на строк не 
більше двох місяців.  
 
Слідчий суддя, встановивши, 
що клопотання подано без 
додержання вимог статті 155 
цього Кодексу, повертає його 
прокурору, про що постановляє 
ухвалу. 
 
При вирішенні питання про 
відсторонення від посади 
слідчий суддя зобов'язаний 
врахувати такі обставини: 1) 
правову підставу для 
відсторонення від посади; 
2) достатність доказів, які 
вказують на вчинення особою 
кримінального правопорушення; 
3) наслідки відсторонення від 
посади для інших осіб. 
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 продовження 

строку 
відсторонення 
від посади  

За клопотанням 
прокурора  

розглядається в 
порядку, 
передбаченому статтею 
156 цього Кодексу 
(див. вище) 

якщо прокурор не доведе, що:  
 обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, 

продовжують існувати; 
 2) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити 

досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від 
посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали. 

відмовляє у продовженні строку 
відсторонення від посади 
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скасування 
відсторонення 
від посади  

За клопотанням прокурора або 
підозрюваного чи обвинуваченого, якого 
було відсторонено від посади, якщо в 
подальшому застосуванні цього заходу 
відпала потреба. 

Розгляд клопотання про скасування відсторонення від посади здійснюється за правилами розгляду клопотання 
про застосування цього заходу. 
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тимчасовий доступ до речей і документів 
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тимчасовий доступ до речей і 
документів 
 
 
 
Слідчий суддя в ухвалі про надання 
тимчасового доступу до речей і 
документів може дати розпорядження 
про надання можливості вилучення 
речей і документів, якщо сторона 
кримінального провадження доведе 
наявність достатніх підстав вважати, 
що без такого вилучення існує 
реальна загроза зміни або знищення 
речей чи документів, або таке 
вилучення необхідне для досягнення 
мети отримання доступу до речей і 
документів.  

Після отримання 
клопотання слідчий 
суддя здійснює 
судовий виклик 
особи, у володінні 
якої знаходяться 
такі речі і 
документи. Якщо 
сторона 
кримінального 
провадження, яка 
звернулася з 
клопотанням, 
доведе наявність 
достатніх підстав 
вважати, що існує 
реальна загроза 
зміни або знищення 
речей чи 
документів, 
клопотання може 
бути розглянуто 
без виклику особи, 
у володінні якої 
вони знаходяться.  

якщо сторона 
кримінального 
провадження доведе 
наявність достатніх 
підстав вважати, що ці 
речі або документи:  

 перебувають або 
можуть перебувати 
у володінні 
відповідної 
фізичної або 
юридичної особи; 

 самі по собі або в 
сукупності з 
іншими речами і 
документами 
кримінального 
провадження, у 
зв'язку з яким 
подається 
клопотання, мають 
суттєве значення 
для встановлення 
важливих обставин 
у кримінальному 
провадженні; 

 не становлять 
собою або не 
включають речей і 
документів, які 
містять 
охоронювану 
законом таємницю. 

постановляє ухвалу про 
надання тимчасового 
доступу до речей і 
документів  
 
 
 
 
 
 
Постановляє ухвалу про 
надання тимчасового 
доступу до речей і 
документів, які містять 
охоронювану законом 
таємницю, якщо сторона 
кримінального 
провадження, крім 
обставин, передбачених 
частиною п'ятою цієї 
статті, доведе 
можливість використання 
як доказів відомостей, 
що містяться в цих 
речах і документах, та 
неможливість іншими 
способами довести 
обставини, які 
передбачається довести 
за допомогою цих речей 
і документів. 

Зазначена в ухвалі 
слідчого судді особа 
зобов'язана пред'явити 
особі, яка зазначена в 
ухвалі як володілець 
речей і документів, 
оригінал ухвали про 
тимчасовий доступ до 
речей і документів та 
вручити її копію.  

1. Речі і документи, до яких 
заборонено доступ: 1) 
листування або інші форми 
обміну інформацією між 
захисником та його клієнтом або 
будь-якою особою, яка 
представляє його клієнта, у 
зв'язку з наданням правової 
допомоги; 
2) об'єкти, які додані до 
такого листування або інших 
форм обміну інформацією.  
 
 
Неприбуття за судовим викликом 
особи, у володінні якої 
знаходяться речі і документи, 
без поважних причин або 
неповідомлення нею про причини 
неприбуття не є перешкодою для 
розгляду клопотання. 

оскаржується в 
апеляційному порядку 
ухвала про 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 (п.10 ч.1 ст. 
309) 

Може розглядатися за клопотанням: 
 сторони кримінального 

провадження. 
 слідчого за погодженням з 

прокурором. 
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наслідки невиконання ухвали 
слідчого судді, суду про 
тимчасовий доступ до речей і 
документів 
 
 У разі невиконання ухвали 
про тимчасовий доступ до 
речей і документів слідчий 
суддя  
  

за клопотанням 
сторони 
кримінального 
провадження, 
якій надано 
право на доступ 
до речей і 
документів 

За участю сторони 
кримінального 
провадження, яка 
подала клопотання, та 
особи, у володінні 
якої знаходяться речі 
і документи, крім 
коли без виклику 
такої особи. 

Слідчий суддя на підставі 
ухвали, має право 
постановити ухвалу про 
дозвіл на проведення 
обшуку згідно з 
положеннями цього Кодексу 
з метою відшукання та 
вилучення зазначених 
речей і документів  

якщо дозвіл на проведення 
обшуку надано за 
клопотанням сторони 
захисту, слідчий суддя 
доручає забезпечення його 
проведення слідчому, 
прокурору або органу 
внутрішніх справ за 
місцем проведення цих 
дій. 

Доступ до речей і документів, що 
містять відомості, які становлять 
державну таємницю, не може надаватися 
особі, що не має до неї допуску 
відповідно до вимог закону. 
 
Строк дії ухвали, який не може 
перевищувати одного місяця з дня 
постановлення ухвали; 
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припинення тимчасового вилучення майна 
 
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено 
 

за ухвалою 
слідчого судді 

у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт 
цього майна. 
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арешт майна 
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АРЕШТ МАЙНА 
Арештом майна є тимчасове позбавлення 
підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу 
закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або 
неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, можливості відчужувати певне його майно за 
ухвалою слідчого судді або суду до скасування 
арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. 
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може 
також передбачати заборону для особи, на майно якої 
накладено арешт, іншої особи, у володінні якої 
перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином 
таким майном та використовувати його. 
Заборона на використання майна, а також заборона 
розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані 
лише у випадках, коли їх незастосування може 
призвести до зникнення, втрати або пошкодження 
відповідного майна або настання інших наслідків, 
які можуть перешкодити кримінальному провадженню. ро
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прокурор, 
слідчий за 
погодженням 
з 
прокурором, 
а з метою 
забезпеченн
я 
цивільного 
позову - 
також 
цивільний 
позивач 

за участю слідчого та/або 
прокурора, цивільного 
позивача, якщо клопотання 
подано ним, підозрюваного, 
обвинуваченого, іншого 
власника майна, і за наявності 
- також захисника, законного 
представника. 
 
Клопотання слідчого, 
прокурора, цивільного позивача 
про арешт майна, яке не було 
тимчасово вилучене, може 
розглядатися без повідомлення 
підозрюваного, обвинуваченого, 
іншого власника майна, їх 
захисника, представника чи 
законного представника, якщо 
це є необхідним з метою 
забезпечення арешту майна. 

якщо є 
достатні 
підстави 
вважати, що 
вони 
відповідають 
критеріям, 
зазначеним у 
частині 
другій 
статті 167 
цього 
Кодексу.  

Слідчий 
суддя 
накладає 
арешт на 
майно у 
вигляді 
речей  
 

Копія ухвали 
надсилається 
слідчому, 
прокурору, 
підозрюваному, 
обвинуваченому
, іншим 
заінтересовани
м особам не 
пізніше 
наступного 
робочого дня 
після її 
постановлення. 
 
Ухвала про 
арешт майна 
виконується 
негайно 
слідчим, 
прокурором 
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Неприбуття цих осіб 
у судове засідання 
не перешкоджає 
розгляду клопотання. 
 
У разі задоволення 
клопотання слідчий 
суддя застосовує 
найменш обтяжливий 
спосіб арешту майна. 
 
Слідчий суддя 
зобов'язаний 
застосувати такий 
спосіб арешту майна, 
який не призведе до 
зупинення або 
надмірного обмеження 
правомірної 
підприємницької 
діяльності особи, 
або інших наслідків, 
які суттєво 
позначаються на 
інтересах інших 
осіб. 
 
Клопотання слідчого, 
прокурора про арешт 
тимчасово вилученого 
майна повинно бути 
подано не пізніше 
наступного робочого 
дня після вилучення 
майна, інакше майно 
має бути негайно 
повернуто особі, у 
якої його було 
вилучено.  
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Під час розгляду клопотання про арешт майна 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 питання про арешт 
майна.  
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті 
готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, 
обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, 
обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, 
або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання 
вимог статті 171 цього Кодексу. 

- повертає його прокурору, цивільному 
позивачу для усунення недоліків, про що 
постановляє ухвалу.  

Якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. 
При вирішенні питання слідчий суддя повинен враховувати:  

 правову підставу для арешту майна; 
 достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального 

правопорушення; 
 розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням та цивільного позову; 
 наслідки арешту майна для інших осіб; 
 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням 

кримінального провадження. 

- відмовляє у задоволенні клопотання про 
арешт майна  
 
Відмова у задоволенні або часткове 
задоволення клопотання про арешт майна 
тягне за собою негайне повернення особі 
відповідно всього або частини тимчасово 
вилученого майна. 

 

Ст
. 

17
4 

скасування 
арешту майна 

Підозрюваний обвинувачений, їх захисник, законний представник, 
інший власник або володілець майна, які не були присутні при 
розгляді питання про арешт майна повністю або частково.  розглядається не 

пізніше трьох днів 
після його 
надходження до суду. 

Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила 
клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано 
майно. 

Також за клопотанням підозрюваного обвинуваченого, їх захисника 
чи законного представника, іншого власника або володільця 

Якщо вони доведуть, що в 
подальшому застосуванні цього 
заходу відпала потреба або 
арешт накладено 
необґрунтовано. 

Скасовує арешт майна 
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застосування запобіжних заходів 
 
Ст.176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.178 

застосування запобіжних заходів. 
 особисте зобов'язання 
 особиста порука; 
 застава; 
 домашній арешт; 
 тримання під вартою. 

 
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання 
особи, яке застосовується з підстав та в 
порядку, визначеному цим Кодексом. 
 
 1. Метою застосування запобіжного заходу є 
забезпечення виконання підозрюваним, 
обвинуваченим покладених на нього 
процесуальних обов'язків, а також запобігання 
спробам: 1) переховуватися від органів 
досудового розслідування та/або суду; 
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку 
із речей чи документів, які мають істотне 
значення для встановлення обставин 
кримінального правопорушення; 
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, 
іншого підозрюваного, обвинуваченого, 
експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 
провадженні; 
4) перешкоджати кримінальному провадженню 
іншим чином; 
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи 
продовжити кримінальне правопорушення, у 
якому підозрюється, обвинувачується. 
2. Підставою застосування запобіжного заходу 
є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 
особою кримінального правопорушення, а також 
наявність ризиків, які дають достатні 
підстави слідчому судді, суду вважати, що 
підозрюваний, обвинувачений, засуджений може 
здійснити дії, передбачені частиною першою 
цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права 
ініціювати застосування запобіжного заходу 
без наявності для цього підстав, передбачених 
цим Кодексом. 
 
Обставини, що враховуються при обранні 
запобіжного заходу 

За клопотанням 
слідчого, 
погодженим з 
прокурором, або за 
клопотанням 
прокурора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час 
розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів 
обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш 
м'яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою 
цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду 
ризику або ризикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 1. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, 
крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього 
Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами 
кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в 
сукупності всі обставини, у тому числі:  

 вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, 
обвинуваченим кримінального правопорушення; 

 тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у 
разі визнання підозрюваного, обвинуваченого 
винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні 
якого він підозрюється, обвинувачується; 

 вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 
 міцність соціальних зв'язків підозрюваного, 

обвинуваченого в місці його постійного проживання, у 
тому числі наявність в нього родини й утриманців; 

 наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного 
місця роботи або навчання; 

 репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 
 майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 
 наявність судимостей у підозрюваного, 

обвинуваченого; 
 дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов 

застосованих запобіжних заходів,  
 якщо вони застосовувалися до нього раніше;  
 наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні 

іншого кримінального правопорушення; 
 розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, 

обвинувачується особа, або розмір доходу, в 
отриманні якого внаслідок вчинення кримінального 
правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, 
а також вагомість наявних доказів, якими 
обґрунтовуються відповідні обставини. 

 

- відмовляє у 
застосуванні 
запобіжного 
заходу 

При цьому 
найбільш м'яким 
запобіжним 
заходом є 
особисте 
зобов'язання, а 
найбільш 
суворим - 
тримання під 
вартою. 
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особисте зобов’язання, особиста порука 
 

 

Ст
.1

79
 

особисте зобов'язання 
 
Особисте зобов'язання полягає у 
покладенні на підозрюваного, 
обвинуваченого зобов'язання виконувати 
покладені на нього слідчим суддею 
обов'язки, передбачені статтею 194 
цього Кодексу. 
 

За клопотанням 
слідчого, погодженим 
з прокурором, або за 
клопотанням 
прокурора. 

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються 
покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх 
невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний 
захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 
0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати. 

Контроль за 
виконанням 
особистого 
зобов'язання 
здійснює 
слідчий 

Не оскаржується 

 

Ст
.1

80
 

особиста порука 
 
1. Особиста порука полягає у наданні 
особами, яких слідчий суддя вважає 
такими, що заслуговують на довіру, 
письмового зобов'язання про те, що 
вони поручаються за виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених 
на нього обов'язків відповідно до 
статті 194 цього Кодексу і 
зобов'язуються за необхідності 
доставити його до органу досудового 
розслідування чи в суд на першу про те 
вимогу. 
 
2. Кількість поручителів визначає 
слідчий суддя, який обирає запобіжний 
захід. Наявність одного поручителя 
може бути визнано достатньою лише в 
тому разі, коли ним є особа, яка 
заслуговує на особливу довіру. 

За клопотанням 
слідчого, погодженим 
з прокурором, або за 
клопотанням 
прокурора.  

Поручителю роз'яснюється у вчиненні 
якого кримінального правопорушення 
підозрюється або обвинувачується 
особа, передбачене законом покарання 
за його вчинення, обов'язки поручителя 
та наслідки їх невиконання, право на 
відмову від прийнятих на себе 
зобов'язань та порядок реалізації 
такого права.  

постановляється ухвала про 
обрання запобіжного заходу у 
вигляді особистої поруки 

Контроль за 
виконанням 
зобов'язань 
про особисту 
поруку 
здійснює 
слідчий, а 
якщо справа 
перебуває у 
провадженні 
суду, - 
прокурор.  

Не оскаржується 
Поручитель може 
відмовитись від 
взятих на себе 
зобов'язань до 
виникнення підстав, 
які тягнуть за собою 
його 
відповідальність. 

У такому разі він 
забезпечує явку 
підозрюваного, 
обвинуваченого до 
органу досудового 
розслідування чи 
суду для вирішення 
питання  

постановляється ухвала про заміну підозрюваному, 
обвинуваченому запобіжного заходу на інший.  

У разі 
невиконання 
поручителем 
взятих на себе 
зобов'язань 

постановляється ухвала про накладення на 
поручителя грошового стягнення в розмірі:  

 у провадженні щодо кримінального 
правопорушення, за вчинення якого передбачене 
покарання у виді позбавлення волі на строк не 
більше трьох років, або інше, більш м'яке 
покарання, - від двох до п'яти розмірів 
мінімальної заробітної плати; 

 у провадженні щодо злочину, за вчинення якого 
передбачене покарання у виді позбавлення волі 
на строк від трьох до п'яти років, - від 
п'яти до десяти розмірів мінімальної 
заробітної плати; 

 у провадженні щодо злочину, за вчинення якого 
передбачене покарання у виді позбавлення волі 
на строк від п'яти до десяти  

 років, - від десяти до двадцяти розмірів 
мінімальної заробітної плати; 

 4) у провадженні щодо злочину, за вчинення 
якого передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк понад десять років, 
- від двадцяти до п'ятдесяти розмірів 
мінімальної заробітної плати. 
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застава  
 
Ст.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.п. 
8-10 
ст.182 
 

застава  
 
Застава полягає у внесенні 
коштів у грошовій одиниці 
України на спеціальний 
рахунок, визначений в 
порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, 
з метою забезпечення 
виконання підозрюваним, 
обвинуваченим покладених на 
нього обов'язків, під умовою 
звернення внесених коштів у 
доход держави в разі 
невиконання цих обов'язків.  
2. Застава може бути внесена 
як самим підозрюваним, 
обвинуваченим, так і іншою 
фізичною або юридичною особою 
(заставодавцем).  
 
Розмір застави визначається у 
таких межах: 1) щодо особи, 
підозрюваної чи обвинуваченої 
у вчиненні злочину невеликої 
або середньої тяжкості, - від 
одного до двадцяти розмірів 
мінімальної заробітної плати; 
2) щодо особи, підозрюваної 
чи обвинуваченої у вчиненні 
тяжкого злочину, - від 
двадцяти до вісімдесяти 
розмірів мінімальної 
заробітної плати; 
3) щодо особи, підозрюваної 
чи обвинуваченої у вчиненні 
особливо тяжкого злочину, - 
від вісімдесяти до трьохсот 
розмірів мінімальної 
заробітної плати. 

За клопотанням 
слідчого, 
погодженим з 
прокурором, або 
за клопотанням 
прокурора. 
 
Якщо можливість 
застосування 
застави щодо 
особи, стосовно 
якої 
застосовано 
запобіжний 
захід у вигляді 
тримання під 
вартою, може 
бути визначена 
в ухвалі 
слідчого судді 
у випадках, 
передбачених 
частинами 
третьою або 
четвертою 
статті 183 
цього Кодексу.  

При 
застосуванні 
запобіжного 
заходу у 
вигляді 
застави 
підозрюваному, 
обвинуваченому 
роз'яснюються 
його обов'язки 
і наслідки їх 
невиконання, а 
заставодавцю - 
у вчиненні 
якого 
кримінального 
правопорушення 
підозрюється 
чи 
обвинувачуєтьс
я особа, 
передбачене 
законом 
покарання за 
його вчинення, 
обов'язки із 
забезпечення 
належної 
поведінки 
підозрюваного, 
обвинуваченого 
та його явки 
за викликом, а 
також наслідки 
невиконання 
цих 
обов'язків.  

Розмір застави визначається слідчим 
суддею з урахуванням обставин 
кримінального правопорушення, 
майнового та сімейного стану 
підозрюваного, обвинуваченого, інших 
даних про його особу та ризиків, 
передбачених статтею 177 цього 
Кодексу. Розмір застави повинен 
достатньою мірою гарантувати виконання 
підозрюваним, обвинуваченим покладених 
на нього обов'язків та не може бути 
завідомо непомірним для нього. 
 
У виключних випадках, якщо слідчий 
суддя встановить, що застава у 
зазначених межах не здатна забезпечити 
виконання особою, що підозрюється, 
обвинувачується у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, покладених 
на неї обов'язків.,  
 
У разі невиконання обов'язків 
заставодавцем, а також, якщо 
підозрюваний, обвинувачений, будучи 
належним чином повідомлений, не 
з'явився за викликом до слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду без 
поважних причин чи не повідомив про 
причини своєї неявки, або якщо порушив 
інші покладені на нього при 
застосуванні запобіжного заходу 
обов'язки,  
 
 

постановляється 
ухвала про 
застосування 
запобіжного 
заходу у вигляді 
застави 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- застава може 
бути призначена 
у розмірі, який 
перевищує 
вісімдесят чи 
триста розмірів 
мінімальної 
заробітної плати 
відповідно.  

Заставодавцем не може бути юридична 
особа державної або комунальної 
власності або така, що фінансується з 
місцевого, державного бюджету, бюджету 
Автономної Республіки Крим, або у 
статутному капіталі якої є частка 
державної, комунальної власності, або 
яка належить суб'єкту господарювання, 
що є у державній або комунальній 
власності. 
 
Підозрюваний, обвинувачений, який не 
тримається під вартою, не пізніше п'яти 
днів з дня обрання запобіжного заходу у 
вигляді застави зобов'язаний внести 
кошти на відповідний рахунок або 
забезпечити їх внесення заставодавцем 
та надати документ, що це підтверджує, 
слідчому, прокурору, суду. Зазначені 
дії можуть бути здійснені пізніше п'яти 
днів з дня обрання запобіжного заходу у 
вигляді застави, якщо на момент їх 
здійснення не буде прийнято рішення про 
зміну запобіжного заходу. З моменту 
обрання запобіжного заходу у вигляді 
застави щодо особи, яка не тримається 
під вартою, в тому числі до фактичного 
внесення коштів на відповідний рахунок, 
а також з моменту звільнення 
підозрюваного, обвинуваченого з-під 
варти внаслідок внесення застави, 
визначеної слідчим суддею, судом в 
ухвалі про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, 
підозрюваний, обвинувачений, 
заставодавець зобов'язані виконувати 
покладені на них обов'язки, пов'язані 
із застосуванням запобіжного заходу у 
вигляді застави. 
 
 У випадках, передбачених частинами 
третьою або четвертою статті 183 цього 
Кодексу, підозрюваний, обвинувачений 
або заставодавець мають право у будь-
який момент внести заставу у розмірі, 
визначеному в ухвалі про застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. 
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звернення застави в дохід держави, домашній арешт 
 

П.
11

 с
т.

18
2 

Звернення застави в дохід держави 
 
Застава, що не була звернена в дохід 
держави, повертається підозрюваному, 
обвинуваченому, заставодавцю після 
припинення дії цього запобіжного заходу.  
При цьому застава, внесена підозрюваним, 
обвинуваченим, може бути повністю або 
частково звернена судом на виконання 
вироку в частині майнових стягнень. 
Застава, внесена заставодавцем, може 
бути звернена судом на виконання вироку 
в частині майнових стягнень тільки за 
його згодою. 
 

За клопотанням прокурора або за 
власною ініціативою  
 
За участю підозрюваного, 
обвинуваченого, заставодавця, в 
порядку, передбаченому для 
розгляду клопотань про обрання 
запобіжного заходу.  
 
Неприбуття в судове засідання 
зазначених осіб, які були 
належним чином повідомлені про 
місце та час розгляду питання, не 
перешкоджає проведенню судового 
засідання 
 
 

У разі звернення застави 
в дохід держави 

- про звернення застави в дохід держави та зарахування до 
спеціального фонду Державного бюджету України  
(використовується у порядку, встановленому законом для 
використання коштів судового збору). 
 
- слідчий суддя вирішує питання про застосування до 
підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 
застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з 
урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього 
Кодексу. 
 
Про повернення застави підозрюваному, обвинуваченому, 
заставодавцю 

 

Ст
.1

81
 

домашній арешт 
 
Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, 
обвинуваченому залишати житло цілодобово або у 
певний період доби. 
Домашній арешт може бути застосовано до особи, 
яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні 
злочину, за вчинення якого законом передбачено 
покарання у виді позбавлення волі.  

За клопотанням слідчого, 
погодженим з прокурором, 
або за клопотанням 
прокурора.  

постановляється ухвала 
про обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання 
особи під домашнім 
арештом  
 
Строк дії ухвали слідчого 
судді про тримання особи 
під домашнім арештом не 
може перевищувати двох 
місяців. 
 

Ухвала про 
обрання 
запобіжного 
заходу у вигляді 
домашнього 
арешту 
передається для 
виконання органу 
внутрішніх справ 
за місцем 
проживання 
підозрюваного, 
обвинуваченого. 
 

Оскаржується в 
апеляційному 
порядку ухвала про 
застосування 
запобіжного заходу 
у вигляді 
домашнього арешту 
або відмову в його 
застосуванні (п.4 
ч.1ст.309) 

Сукупний строк тримання 
особи під домашнім 
арештом під час 
досудового 
розслідування не може 
перевищувати шести 
місяців. 
По закінченню цього 
строку ухвала про 
застосування 
запобіжного заходу у 
вигляді домашнього 
арешту припиняє свою 
дію і запобіжний захід 
вважається скасованим 
. 

Ст
.1

81
 

продовження строку тримання особи під домашнім 
арештом 
 
У разі необхідності строк тримання особи під 
домашнім арештом може бути продовжений в межах 
строку досудового розслідування в порядку, 
передбаченому статтею 199 цього Кодексу.  

За клопотанням прокурора постановляється ухвала 
про продовження строку 
тримання особи під 
домашнім  
арештом 

Оскаржується в 
апеляційному 
порядку ухвала про 
продовження строку 
домашнього арешту 
або відмова в його 
продовженні(п.5 
ч.1 ст.309) 

 

 



 
11 

тримання під вартою 

Ст
.с

т.
18

3-
18

5 

тримання під вартою 
 
Тримання під вартою є винятковим 
запобіжним заходом, який 
застосовується виключно у разі, якщо 
прокурор доведе, що жоден із більш 
м'яких запобіжних заходів не зможе 
запобігти ризикам, передбаченим 
статтею 177 цього Кодексу. 
 
 відкликання, зміна або доповнення 
клопотання про застосування 
запобіжного заходу 1. Якщо після 
подання клопотання про застосування 
запобіжного заходу прокурору стали 
відомі обставини, що виключають 
обґрунтовану підозру у вчиненні особою 
кримінального правопорушення, він 
зобов'язаний відкликати клопотання про 
застосування запобіжного заходу та 
відкликати дозвіл на затримання, якщо 
такий дозвіл був отриманий. 
2. Якщо після подання клопотання про 
застосування запобіжного заходу 
слідчому, прокурору стали відомі інші 
обставини, що можуть вплинути на 
вирішення судом питання про 
застосування запобіжного заходу, він 
зобов'язаний доповнити або змінити 
клопотання, або замінити його новим 
клопотанням. 

За клопотанням 
слідчого, погодженим з 
прокурором, або за 
клопотанням прокурора.  
 
Клопотання 
подається до місцевого 
суду, в межах 
територіальної 
юрисдикції якого 
здійснюється досудове 
розслідування.  
До клопотання 
додаються: 1) копії 
матеріалів, якими 
слідчий, прокурор 
обґрунтовує доводи 
клопотання; 
2) перелік свідків, 
яких слідчий, прокурор 
вважає за необхідне 
допитати під час 
судового розгляду щодо 
запобіжного заходу; 
3) підтвердження того, 
що підозрюваному, 
обвинуваченому надані 
копії клопотання та 
матеріалів, якими 
обґрунтовується 
необхідність 
застосування 
запобіжного заходу. 

розглядається 
невідкладно, але 
не пізніше 
сімдесяти двох 
годин з моменту 
фактичного 
затримання 
підозрюваного, 
обвинуваченого або 
з моменту 
надходження до 
суду клопотання, 
якщо підозрюваний, 
обвинувачений 
перебуває на 
свободі, чи з 
моменту подання 
підозрюваним, 
обвинуваченим, 
його захисником до 
суду відповідного 
клопотання. 

Копія клопотання та матеріалів, 
якими обґрунтовується 
необхідність застосування 
запобіжного заходу, надається 
підозрюваному, обвинуваченому не 
пізніше ніж за три години до 
початку розгляду клопотання. 
 
 
Слідчий суддя після одержання 
клопотання про застосування 
запобіжного заходу до 
підозрюваного, обвинуваченого, 
який перебуває на свободі, 
призначає дату судового 
засідання і здійснює судовий 
виклик. 
2. Якщо слідчий, прокурор подав 
разом із клопотанням про 
застосування запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою 
клопотання про дозвіл на 
затримання підозрюваного, 
обвинуваченого з метою його 
приводу, слідчий суддя приймає 
рішення згідно зі статтею 189 
цього Кодексу. 

Про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. 
Слідчий суддя при постановленні ухвали про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою зобов'язаний визначити 
розмір застави, достатньої для забезпечення 
виконання підозрюваним, обвинуваченим 
обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім 
випадків, передбачених частиною четвертою 
цієї статті. 
 
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; 
2) щодо злочину, який спричинив загибель 
людини; 
3) щодо особи, стосовно якої у цьому 
провадженні вже обирався запобіжний захід у 
вигляді застави, проте був порушений нею.  

оскаржується в 
апеляційному 
порядку ухвала 
про 
застосування 
запобіжного 
заходу у 
вигляді 
тримання під 
вартою або 
відмову в його 
застосуванні 
( п.2 ч.1 
ст.309) 
 
Застосування 
запобіжного 
заходу до 
кожної особи 
потребує 
внесення 
окремого 
клопотання. 
 

У разі неприбуття підозрюваного, 
обвинуваченого за судовим викликом і 
відсутності у слідчого судді на початок 
судового засідання відомостей про поважні 
причини, що перешкоджають його своєчасному 
прибуттю. 

- слідчий суддя має право постановити ухвалу про 
привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не 
з'явився для розгляду клопотання щодо обрання 
запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього 
арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про 
дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо 
ухвала про привід не була виконана. 

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: 
1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що 
підозрюваний, обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку 
вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує; 
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 вчиненні іншого злочину; 
4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять 
років; 
5) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки; 
6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) 
такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним 
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 
 
В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, 
наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому 
частиною четвертою цієї статті. 
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затримання особи з метою приводу для участі у розгляді клопотання 

 

Ст
.с

т.
 1

88
-1

89
 

дозвіл на затримання з метою приводу для 
участі в розгляді клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. 
 
2. Це клопотання може бути подане: 1) 
одночасно з поданням клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою або зміни іншого 
запобіжного заходу на тримання під 
вартою; 
2) після подання клопотання про 
застосування запобіжного заходу і до 
прибуття підозрюваного, обвинуваченого до 
суду на підставі судового виклику; 
3) після неприбуття підозрюваного, 
обвинуваченого за судовим викликом для 
участі в розгляді клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою і відсутності у 
слідчого судді на початок судового 
засідання відомостей про поважні причини, 
що перешкоджають його своєчасному 
прибуттю.  

За клопотанням 
прокурора, 
слідчого за 
погодженням з 
прокурором. 
 
Прокурор додає 
до клопотання 
документи, які 
підтверджують 
зазначені у 
пунктах 1, 2 
частини 
четвертої 
статті 189 
цього Кодексу 
обставини. 
 

Розгляд 
клопотання 
здійснюється в 
закритому 
судовому 
засіданні за 
участю 
прокурора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо прокурор доведе, що 
зазначені у клопотанні про 
застосування запобіжного 
заходу обставини вказують на 
наявність підстав для тримання 
під вартою підозрюваного, 
обвинуваченого, а також є 
достатні підстави вважати, що 
підозрюваний, обвинувачений 
переховується від органів 
досудового розслідування, або 
одержавши відомості про 
звернення слідчого, прокурора 
до суду із клопотанням про 
застосування запобіжного 
заходу, підозрюваний, 
обвинувачений до початку 
розгляду клопотання про 
застосування запобіжного 
заходу вчинить дії, які є 
підставою для застосування 
запобіжного заходу і зазначені 
у статті 177 цього Кодексу. 

постановляється 
ухвала про дозвіл 
на затримання з 
метою приводу 
підозрюваного, 
обвинуваченого, 

Ухвала про 
дозвіл на 
затримання 
оскарженню не 
підлягає 
 
 

Ухвала про дозвіл на 
затримання з метою 
приводу втрачає 
законну силу з 
моменту: 1) приводу 
підозрюваного, 
обвинуваченого до 
суду; 
2) закінчення строку 
дії ухвали, 
зазначеного в ній, 
або закінчення шести 
місяців із дати 
постановлення ухвали, 
у якій не зазначено 
строку її дії; 
3) відкликання ухвали 
прокурором. 
 
 
 
Стаття 204. Заборона 
затримання без 
дозволу слідчого 
судді, суду 
 
Якщо до 
підозрюваного, 
обвинуваченого 
застосовано 
запобіжний захід, не 
пов'язаний із 
триманням під вартою, 
він не може бути 
затриманий без 
дозволу слідчого 
судді у зв'язку з 
підозрою або 
обвинуваченням у тому 
ж кримінальному 
правопорушенні. 

 
Розглядається 
негайно після 
одержання цього 
клопотання. 
 

Слідчий суддя не 
має права 
відмовити в 
розгляді 
клопотання про 
дозвіл на 
затримання з 
метою приводу 
підозрюваного, 
обвинуваченого, 
навіть якщо 
існують підстави 
для затримання 
без ухвали суду 
про затримання з 
метою приводу 

Якщо прокурор не доведе, що 
зазначені у клопотанні про 
застосування запобіжного 
заходу обставини вказують на 
наявність підстав для тримання 
під вартою підозрюваного, 
обвинуваченого, а також є 
достатні підстави вважати, що 
підозрюваний, обвинувачений 
переховується від органів 
досудового розслідування, або 
одержавши відомості про 
звернення слідчого, прокурора 
до суду із клопотанням про 
застосування запобіжного 
заходу, підозрюваний, 
обвинувачений до початку 
розгляду клопотання про 
застосування запобіжного 
заходу вчинить дії, які є 
підставою для застосування 
запобіжного заходу і зазначені 
у статті 177 цього Кодексу. 

- слідчий суддя 
відмовляє у 
наданні дозволу 
на затримання 
підозрюваного, 
обвинуваченого з 
метою його 
приводу. 
 

Ухвала про 
відмову в 
наданні 
дозволу на 
затримання з 
метою приводу 
може бути 
оскаржена в 
апеляційному 
порядку (п.1 
ч.1 ст.309) 
 

 

Ст
.1

90
 повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому цим Кодексом.  

 
Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню 
після винесення слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання можливе лише при виникненні нових обставин, 
які підтверджують необхідність тримання особи під вартою 

за клопотанням прокурора 
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застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання 
 

Ст.ст. 
192-193 

застосування запобіжного заходу 
після затримання особи без ухвали 
про дозвіл на затримання 
 
 
 
 
Слідчий суддя зобов'язаний вжити 
необхідних заходів для забезпечення 
захисником підозрюваного, 
обвинуваченого, якщо останній заявив 
клопотання про залучення захисника, 
якщо участь захисника є обов'язковою 
або якщо слідчий суддя вирішить, що 
обставини кримінального провадження 
вимагають участі захисника. 
 
  

За клопотанням прокурора, 
слідчого за погодженням з 
прокурором  
 
Клопотання подається до місцевого 
суду, в межах територіальної 
юрисдикції якого знаходиться 
орган досудового розслідування, а 
якщо це неможливо у строк, 
передбачений частиною другою 
статті 211 цього Кодексу, - до 
місцевого суду, в межах 
територіальної юрисдикції якого 
особа була затримана. До 
клопотання має бути доданий 
протокол затримання 
підозрюваного. 
 
 
 

Розгляд здійснюється 
за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його 
захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї 
статті. 
 
Слідчий суддя 
зобов'язаний роз'яснити права: 1) мати захисника; 
2) знати суть та підстави підозри або обвинувачення; 
3) знати підстави його затримання; 
4) відмовитися давати пояснення, показання з приводу підозри 
або обвинувачення; 
5) давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та 
тримання під вартою; 
6) досліджувати речові докази, документи, показання, на які 
посилається прокурор, та надавати речі, документи, показання 
інших осіб на спростування доводів прокурора; 
7) заявляти клопотання про виклик і допит свідків, показання 
яких можуть мати значення для вирішення питань цього розгляду. 
 
За клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя 
має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які 
матеріали, що мають значення для вирішення питання про 
застосування запобіжного заходу. 

. 

Слідчий суддя може розглянути клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати 
такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, 
обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності 
підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде 
доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у 
міжнародний розшук.  

Постановляє ухвалу 
про застосування 
обраного запобіжного 
заходу у вигляді 
тримання під вартою 
або його зміну на 
більш м'який 
запобіжний захід  
 
У такому разі після 
затримання особи і не 
пізніш як через сорок 
вісім годин з часу її 
доставки до місця 
кримінального 
провадження слідчий 
суддя за участю 
підозрюваного, 
обвинуваченого 
розглядає питання 
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застосування запобіжного заходу 
 

 

Ст
.1

94
 

застосування запобіжного заходу 
 
Ч.1 Слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять 
надані сторонами кримінального провадження докази обставини, 
які свідчать про: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 
підозрюваним, обвинуваченим кримінального 
правопорушення; 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б 
один із ризиків, передбачених статтею 177 цього 
Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 

3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних 
заходів для запобігання ризику або ризикам, 
зазначеним у клопотанні. 

 
Обов’язки, які можуть бути покладені на   
підозрюваного, обвинуваченого : прибувати за кожною вимогою 
до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а 
також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність 
покладення яких була доведена прокурором, а саме: 

 прибувати до визначеної службової особи із 
встановленою періодичністю; 

 не відлучатися із населеного пункту, в якому він 
зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу 
слідчого, прокурора або суду; 

 повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну 
свого місця проживання та/або місця роботи; 

 утримуватися від спілкування з будь-якою особою, 
визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з 
нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, 
судом; 

 не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або 
судом; 

 пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної 
залежності; 

 докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 
 здати на зберігання до відповідних органів державної 

влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, 
інші документи, що дають право на виїзд з України і 
в'їзд в Україну; 

 носити електронний засіб контролю. 
6. Обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, 
можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на 
строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк 
може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, 
передбаченому статтею 199 цього Кодексу. 

Якщо під час розгляду 
клопотання прокурор не 
доведе наявність всіх 
обставин, передбачених 
частиною першою цієї 
статті. 

- слідчий суддя зобов'язаний 
постановити ухвалу про відмову в 
застосуванні запобіжного заходу.  

Копія ухвали про застосування 
запобіжного заходу вручається 
підозрюваному, обвинуваченому 
негайно після її оголошення. 
 
Ухвала слідчого судді щодо 
застосування запобіжного заходу 
підлягає негайному виконанню після 
її оголошення. 
 

Якщо прокурор доведе 
обставини, передбачені 
пунктом 1 частини першої 
цієї статті, але не 
доведе обставини, 
передбачені пунктами 2 та 
3 частини першої цієї 
статті.  
 

- слідчий суддя має право 
зобов'язати підозрюваного, 
обвинуваченого прибувати за 
кожною вимогою до суду або до 
іншого органу державної влади, 
визначеного слідчим суддею, 
судом.  

Слідчий суддя зобов'язаний 
визначити в ухвалі про обрання 
запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою або домашнього 
арешту дату закінчення її дії у 
межах строку, передбаченого цим 
Кодексом 

Якщо прокурор доведе 
обставини, передбачені 
пунктами 1 та 2 частини 
першої цієї статті, але 
не доведе обставини, 
передбачені пунктом 3 
частини першої цієї 
статті, 

- слідчий суддя має право 
застосувати більш м'який 
запобіжний захід, ніж той, який 
зазначений у клопотанні, а також 
покласти на підозрюваного, 
обвинуваченого обов'язки, 
передбачені частиною п'ятою цієї 
статті, необхідність покладення 
яких встановлена з наведеного 
прокурором обґрунтування 
клопотання.  

Після закінчення строку, в тому 
числі продовженого, на який на 
підозрюваного, обвинуваченого були 
покладені відповідні обов'язки, 
ухвала про застосування запобіжного 
заходу в цій частині припиняє свою 
дію і обов'язки скасовуються. 

Якщо під час розгляду 
клопотання про обрання 
запобіжного заходу, не 
пов'язаного з триманням 
під вартою, прокурор 
доведе наявність всіх 
обставин, передбачених 
частиною першою цієї 
статті 

- слідчий суддя 
застосовує відповідний 
запобіжний захід, зобов'язує 
підозрюваного, обвинуваченого 
прибувати за кожною вимогою до 
суду або до іншого визначеного 
органу державної влади, а також 
виконувати один або кілька 
обов'язків, необхідність 
покладення яких була доведена 
прокурором. 

До підозрюваного, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, за який 
передбачено основне покарання у 
виді штрафу понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, може бути застосовано 
запобіжний захід лише у вигляді 
застави або тримання під вартою у 
випадках та в порядку, передбачених 
цією главою. 
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застосування електронних засобів контролю, продовження строку тримання під вартою, зміна запобіжного заходу 
 

Ст
.1

95
. 

застосування електронних засобів контролю 
 
1. Застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі підозрюваного, обвинуваченого пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати 
його місцезнаходження.  
 
2. Електронні засоби контролю можуть застосовуватися: 

 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про обрання стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі, 
якою на останнього покладено відповідний обов'язок; 

 працівниками органу внутрішніх справ на підставі ухвали слідчого судді, якою щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді 
домашнього арешту. 

 3. Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. 
 
Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухилення від контролю, а рівно намагання 
вчинити зазначені дії є невиконанням обов'язків, покладених судом на підозрюваного, обвинуваченого при обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з 
позбавленням волі або у вигляді домашнього арешту. 

Ст
.1

97
, 

ст
. 

19
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продовження строку тримання під вартою  
  
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання 
під вартою або продовження строку тримання під 
вартою не може перевищувати шістдесяти днів. 
2. Строк тримання під вартою обчислюється з 
моменту взяття під варту, а якщо взяттю під 
варту передувало затримання підозрюваного, 
обвинуваченого, - з моменту затримання. У 
строк тримання під вартою включається час 
перебування особи в медичному закладі під час 
проведення стаціонарної психіатричної 
експертизи. У разі повторного взяття під варту 
особи в тому ж самому кримінальному 
провадженні строк тримання під вартою 
обчислюється з урахуванням часу тримання під 
вартою раніше. 
Строк тримання під вартою може бути 
продовжений слідчим суддею в межах строку 
досудового розслідування в порядку, 
передбаченому цим Кодексом. 

За клопотанням 
прокурора, слідчого за 
погодженням з прокурором 
не пізніше ніж за п'ять 
днів до закінчення дії 
попередньої ухвали про 
тримання під вартою.  
 
Клопотання про 
продовження строку 
тримання під вартою 
подається до місцевого 
суду, в межах 
територіальної 
юрисдикції якого 
здійснюється досудове 
розслідування 

слідчий суддя зобов'язаний 
розглянути клопотання про 
продовження строку тримання 
під вартою до закінчення 
строку дії попередньої 
ухвали згідно з правилами, 
передбаченими для розгляду 
клопотання про застосування 
запобіжного заходу. 

Строк тримання під вартою може 
бути продовжений слідчим суддею 
в межах строку досудового 
розслідування. 

Сукупний строк 
тримання під вартою 
підозрюваного, 
обвинуваченого під 
час досудового 
розслідування не 
повинен 
перевищувати: 
1) шести місяців - у 
кримінальному 
провадженні щодо 
злочинів невеликої 
або середньої 
тяжкості; 
2) дванадцяти 
місяців - у 
кримінальному 
провадженні щодо 
тяжких або особливо 
тяжких злочинів. 

якщо прокурор, слідчий не 
доведе, що обставини, 
зазначені у частині 
третій цієї статті, 
виправдовують подальше 
тримання підозрюваного, 
обвинуваченого під 
вартою. 

- слідчий 
суддя 
зобов'язаний 
відмовити у 
продовженні 
строку 
тримання під 
вартою.  

оскаржуються в 
апеляційному 
порядку ухвали 
про продовження 
строку тримання 
під вартою або 
відмову в його 
продовженні (п.3 
ч.1 ст. 309) 

Ст
.2

00
 

зміна запобіжного заходу 
 
в тому числі про скасування, зміну або 
покладення додаткових обов'язків, 
передбачених частиною п'ятою статті 194 
цього Кодексу, чи про зміну способу їх 
виконання. 
 
Прокурор, слідчий за погодженням з 
прокурором також має право подати 
клопотання про дозвіл на затримання особи, 
яке розглядається слідчим суддею згідно з 
правилами, передбаченими статтею 189 цього 
Кодексу. 

За клопотанням  
прокурора, слідчого за погодженням з прокурором До 
клопотання додаються: 
1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор 
обґрунтовує доводи клопотання; 
2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за 
необхідне допитати під час розгляду клопотання, із 
зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та 
обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення 
питання; 
3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому 
надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що 
обґрунтовують клопотання. 

Подане раніше 
тридцяти днів з дня 
постановлення 
попередньої ухвали 
про застосування, 
зміну або відмову у 
зміні запобіжного 
заходу, якщо у ньому 
не зазначені нові 
обставини, які не 
розглядалися слідчим 
суддею 
 

- слідчий 
суддя має 
право 
залишити без 
розгляду 
клопотання 
про зміну 
запобіжного 
заходу. 

Копія клопотання 
та матеріалів, 
якими 
обґрунтовується 
необхідність 
зміни запобіжного 
заходу, надається 
підозрюваному, 
обвинуваченому не 
пізніше ніж за 
три години до 
початку розгляду 
клопотання 
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зміна запобіжного заходу (продовження), загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини 
 

Ст
. 

20
1 

Зміна запобіжного заходу  
 
 
в тому числі про скасування чи зміну 
додаткових обов'язків, передбачених 
частиною п'ятою статті 194 цього 
Кодексу та покладених на нього слідчим 
суддею, судом, чи про зміну способу їх 
виконання. 

За клопотанням 
підозрюваного,  
обвинуваченого,  
до якого 
застосовано 
запобіжний 
захід, його 
захисника 

слідчий суддя зобов'язаний 
розглянути клопотання протягом 
трьох днів з дня його 
одержання згідно з правилами, 
передбаченими для розгляду 
клопотання про застосування 
запобіжного заходу  

Слідчий суддя має право залишити без розгляду 
клопотання про зміну запобіжного заходу, подане 
раніше тридцяти днів з дня постановлення 
попередньої ухвали про застосування, зміну або 
відмову у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому 
не зазначені нові обставини, які не розглядалися 
слідчим суддею  

Копія клопотання 
та матеріалів, 
якими воно 
обґрунтовується, 
надається 
прокурору не 
пізніше ніж за 
три години до 
початку розгляду 
клопотання. 

Ст
.2

06
. 

Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини 
1. Кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити ухвалу, якою 
зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої особи. 
 
2. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, 
позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому цим Кодексом 
порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно 
доставити цю особу до слідчого судді для з'ясування підстав позбавлення свободи. 
 
3. Слідчий суддя зобов'язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких тримається ця особа, не надасть 
судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. 
 
4. Якщо до доставлення такої особи до слідчого судді прокурор, слідчий звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов'язаний 
забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання. 
 
5. Незалежно від наявності клопотання слідчого, прокурора, слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою 
яких трималася ця особа, не доведе: 

 існування передбачених законом підстав для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду; 
 неперевищення граничного строку тримання під вартою; 
 відсутність зволікання у доставленні особи до суду. 

 
6. Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 
державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя 
зобов'язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та: 

 забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи; 
 доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи; 
 вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством. 

 
7. Слідчий суддя зобов'язаний діяти в порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, незалежно від наявності заяви особи, якщо її зовнішній вигляд, стан 
чи інші відомі слідчому судді обставини дають підстави для обґрунтованої підозри порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в уповноваженому 
органі державної влади, державній установі. 
 
8. Слідчий суддя має право не вживати дій, зазначених у частині шостій цієї статті, якщо прокурор доведе, що ці дії вже здійснені або здійснюються. 
 
9. Слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розгляд, у якому бере 
участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, 
встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі захисника. 
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допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування, Проведення допиту, впізнання у режимі 
відеоконференції під час досудового розслідування 
 

Ст
.2

25
. 

Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 
 (в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб). 
 
1. У виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи 
потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для 
життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших 
обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 
достовірність показань  
 
У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в 
місці розташування суду або перебування хворого свідка.  
 
 Для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого під час досудового розслідування 
може бути проведено виїзне судове засідання. 

Проводиться за 
клопотанням  
сторони 
кримінального 
провадження 

В присутності сторін кримінального 
провадження з дотриманням правил 
проведення допиту під час судового 
розгляду. 
 
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. 

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. 

Ст
.2

32
. 

Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування 
 
Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені 
у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове 
розслідування) у випадках: 
1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом 
здоров'я або з інших поважних причин; 
2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 
4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового 
розслідування; 
5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.  

Проведення дистанційного 
досудового розслідування за 
рішенням слідчого судді 
здійснюється згідно з 
положеннями цієї статті та 
частинами четвертою та п'ятою 
статті 336 цього Кодексу. 

У разі, якщо 
сторона 
кримінального 
провадження чи 
потерпілий 
заперечує проти 
здійснення 
дистанційного 
досудового 
розслідування, 
слідчий суддя 
може прийняти 
рішення про 
його здійснення 
лише 
вмотивованою 
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. 
 
 
 Допит особи у 
дистанційному досудовому 
провадженні здійснюється 
згідно з правилами, 
передбаченими статтями 225-
227 цього Кодексу. 
 
Впізнання осіб чи речей у 
дистанційному досудовому 
провадженні здійснюється 
згідно з правилами, 
передбаченими статтями 228 
та 229 цього Кодексу. 
 

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 
 
Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена 
можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які 
беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, 
реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати 
процесуальні обов'язки, передбачені цим Кодексом. 

-  з власної ініціативи або за 
клопотанням сторони 
кримінального провадження чи 
інших учасників кримінального 
провадження.  
 

Хід і результати 
слідчої (розшукової) 
дії, проведеної у 
режимі 
відеоконференції, 
фіксуються за 
допомогою технічних 
засобів відеозапису. 

Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 
приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на території міста, в 
якому він розташований, службова особа цього органу досудового розслідування зобов'язана вручити такій особі пам'ятку про її 
процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії. 
 
 Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у 
приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, 
в якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою доручає в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, 
органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, на території юрисдикції 
якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті. Копія постанови може бути надіслана електронною 
поштою, факсимільним або іншим засобом зв'язку. Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, 
що надав доручення, зобов'язана в найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення. 
 Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, утримується в установі попереднього ув'язнення або 
установі виконання покарань, дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, здійснюються службовою особою такої установи 

Особа, якій забезпечується захист, 
може бути допитана в режимі 
відеоконференції з такими змінами 
зовнішності і голосу, за яких її 
неможливо було б упізнати.  
 
 
Допит малолітньої або 
неповнолітньої особи у 
дистанційному досудовому 
провадженні здійснюється згідно з 
правилами, передбаченими статтями 
226-227 цього Кодексу. 
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проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшук, огляд, огляд трупа, слідчий експеримент 

Ст
.2

33
 

Проникнення до житла чи іншого володіння особи 
 
1. Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на 
підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. 
 
 Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового 
статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.  
Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.  
Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, 
виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. 
Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого 
судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 
невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочину. 

У такому випадку прокурор, 
слідчий за погодженням із 
прокурором зобов'язаний 
невідкладно після здійснення 
таких дій звернутися з 
клопотанням про проведення 
обшуку до слідчого судді 

Слідчий суддя розглядає 
таке клопотання згідно з 
вимогами статті 234 цього 
Кодексу 

Слідчий суддя перевіряє, крім 
іншого, чи дійсно були наявні 
підстави для проникнення до 
житла чи іншого володіння особи 
без ухвали слідчого судді. 

Ст
.2

34
-2

36
 

Обшук 
 
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації 
відомостей про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 
правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті 
його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 
розшукуваних осіб. 
 
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 
 
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи 
іншого володіння особи з підстав, зазначених у 
клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути 
до житла чи іншого володіння особи лише один раз. 
 
Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються 
як копії. 
 
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 
особи може бути виконана слідчим чи прокурором. 

За клопотанням 
слідчого за 
погодженням з 
прокурором або 
прокурора. 
 
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  

Клопотання про 
обшук 
розглядається у 
суді в день 
його 
надходження 

Задовольняє 
клопотання і 
надає дозвіл 
на обшук 

Дві копії ухвали, які 
чітко позначаються як 
копії, про дозвіл на 
обшук житла чи іншого  
володіння негайно 
надаються слідчому чи 
прокурору.  
 

Строк дії ухвали, про 
обшук не може 
перевищувати одного 
місяця з дня 
постановлення ухвали. 

за участю 
слідчого 
або 
прокурора 

Якщо прокурор, слідчий не доведе наявність 
достатніх підстав вважати, що: 
1) було вчинено кримінальне правопорушення; 
2) відшукувані речі і документи мають значення 
для досудового розслідування; 
3) відомості, які містяться у відшукуваних 
речах і документах, можуть бути доказами під 
час судового розгляду; 
4) відшукувані речі, документи або особи 
знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі 
чи іншому володінні особи. 

Слідчий суддя 
відмовляє у 
задоволенні 
клопотання про 
обшук 
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Огляд 
 
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, 
прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. 
 
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для 
обшуку житла чи іншого володіння особи 

Ст
. 
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Огляд трупа 
 
Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом 
місця події, житла чи іншого володіння особи з 
додержанням правил цього Кодексу про огляд житла 
чи іншого володіння особи. 

Ст
. 

24
0 Слідчий експеримент 

 
Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, 
здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі 
ухвали слідчого судді  

- за клопотанням 
слідчого, 
погодженого з 
прокурором, або 
прокурора  

розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для 
розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи 
іншому володінні особи. 
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залучення експерта 
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Залучення експерта (призначення експертизи) 
 
Підстави проведення експертизи 
Експертиза проводиться експертом за 
зверненням сторони кримінального провадження 
або за дорученням слідчого судді, якщо для 
з'ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні 
спеціальні знання. Не допускається 
проведення експертизи для з'ясування питань 
права. 

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. 
 
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. 

Слідчий суддя, встановивши, що 
клопотання подано без додержання 
вимог частини другої  ст. 244 КПК ( 
у клопотанні не зазначено:  
1) короткий виклад обставин 
кримінального правопорушення, у 
зв'язку з яким подається клопотання; 
2) правова кваліфікація 
кримінального правопорушення із 
зазначенням статті (частини статті) 
закону України про кримінальну 
відповідальність; 
3) виклад обставин, якими 
обґрунтовуються доводи клопотання; 
4) експерт, якого необхідно 
залучити, або експертна установа, 
якій необхідно доручити проведення 
експертизи; 
5) вид експертного дослідження, що 
необхідно провести, та перелік 
запитань, які необхідно поставити 
перед експертом. 

- повертає його особі, 
яка його подала, про що 
постановляє ухвалу. 

До ухвали 
слідчого 
судді про 
доручення 
проведення 
експертизи 
включаються 
запитання, 
поставлені 
перед 
експертом 
особою, яка 
звернулася 
з 
відповідним 
клопотанням
.  
 
Слідчий 
суддя має 
право не 
включити до 
ухвали 
запитання, 
поставлені 
особою, що 
звернулася 
з 
відповідним 
клопотанням
, якщо 
відповіді 
на них не 
стосуються 
кримінально
го 
провадження 
або не 
мають 
значення 
для 
судового 
розгляду, 
обґрунтував
ши таке 
рішення в 
ухвалі. 
 

Примусове залучення 
особи для проведення 
медичної або 
психіатричної 
експертизи здійснюється 
за ухвалою слідчого 
судді. 

- за клопотанням 
сторони захисту у 
випадках та в 
порядку, 
передбачених 
статтею 244 цього 
Кодексу  
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Розгляд слідчим суддею 
клопотання про 
залучення експерта 
 
У разі відмови 
слідчого, прокурора в 
задоволенні клопотання 
сторони захисту про 
залучення експерта  
 
 
 Висновок експерта, 
залученого слідчим 
суддею, надається 
особі, за клопотанням 
якої він був залучений. 

- особа, що заявила 
відповідне 
клопотання, має 
право звернутися з 
клопотанням про 
залучення експерта 
до слідчого судді.  
 
До клопотання також 
додаються: 
1) копії 
матеріалів, якими 
обґрунтовуються 
доводи клопотання; 
2) копії 
документів, які 
підтверджують 
неможливість 
самостійного 
залучення експерта 
стороною захисту. 

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.  
 

Слідчий суддя за 
результатами розгляду 
клопотання має право 
своєю ухвалою доручити 
проведення експертизи 
експертній установі, 
експерту або експертам. 
 
 При задоволенні 
клопотання про 
залучення експерта 
слідчий суддя у разі 
необхідності має право 
за клопотанням особи, 
що звернулася з 
клопотанням про 
залучення експерта, 
вирішити питання про 
отримання зразків для 
експертизи відповідно 
положень статті 245 
цього Кодексу. 
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отримання зразків для експертизи, підстави та порядок зупинення досудового розслідування, запобіжні заходи 
при розслідування проступків 
 

Ст
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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.  
 
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). 
 
Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу.  

 
У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки  

за клопотанням 
сторони 
кримінального 
провадження 

клопотання 
розглядається в порядку, 
передбаченому статтями 160-166 цього 
Кодексу 

- слідчий суддя  має право дозволити 
слідчому, прокурору (або зобов'язати 
їх, якщо клопотання було подано 
стороною захисту) здійснити 
відбирання біологічних зразків 
примусово. 
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Підстави та порядок зупинення досудового розслідування 
  
Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо: 

 підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним 
висновком; 

 підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; 
 наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 

 
 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, які мають право її оскаржити слідчому судді. 
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Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних 
проступків 
 
1. Під час досудового розслідування кримінальних проступків не 
допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього 
арешту, застави або тримання під вартою 

Ст
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Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків 
 
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі 
слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, окрім негласних слідчих 
(розшукових) дій. 
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скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора 
 
 
Ст.303 
-304  

Рішення, дії чи 
бездіяльність 
слідчого або 
прокурора, які 
можуть бути 
оскаржені під 
час досудового 
розслідування. 
 
Ч.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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ким  оскаржуються: 
- заявником, 
потерпілим, його 
представником чи 
законним 
представником, 
підозрюваним, його 
захисником чи 
законним 
представником, 
володільцем 
тимчасово 
вилученого майна;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скарги на рішення, дії 
чи бездіяльність 
слідчого чи прокурора, 
передбачені частиною 
першою статті 303 цього 
Кодексу, 
можуть бути подані 
особою протягом десяти 
днів з моменту 
прийняття рішення, 
вчинення дії або 
бездіяльності. Якщо 
рішення слідчого чи 
прокурора оформлюється 
постановою, строк 
подання скарги 
починається з дня 
отримання особою її 
копії. 
 
 
 
Скарги 
розглядаються не 
пізніше сімдесяти двох 
годин з моменту 
надходження відповідної 
скарги. 
 
 
 
скарги на рішення про 
закриття кримінального 
провадження 
розглядаються не 
пізніше п'яти днів з 
моменту надходження 
скарги. 
 

Розгляд скарг 
на рішення, 
дії чи 
бездіяльність 
під час 
досудового 
розслідування 
здійснюється 
за 
обов'язкової 
участі особи, 
яка подала 
скаргу, чи її 
захисника, 
представника 
та слідчого чи 
прокурора, 
рішення, дії 
чи 
бездіяльність 
яких 
оскаржується. 
Відсутність 
слідчого чи 
прокурора не є 
перешкодою для 
розгляду 
скарги. 
 

Якщо: 
1) скаргу 
подала особа, 
яка не має 
права 
подавати 
скаргу; 
2) скарга не 
підлягає 
розгляду в 
цьому суді; 
3) скарга 
подана після 
закінчення 
строку, 
передбаченого 
частиною 
першою цієї 
статті, і 
особа, яка її 
подала, не 
порушує 
питання про 
поновлення 
цього строку 
або слідчий 
суддя за 
заявою особи 
не знайде 
підстав для 
його 
поновлення. 
 
Лише у разі, 
якщо скарга 
подана на 
рішення, дію 
чи 
бездіяльність 
слідчого, 
прокурора, що 
не підлягає 
оскарженню.  
 
 
 
 
Слідчий чи 

Скарга 
повертається  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- слідчий суддя 
відмовляє у 
відкритті 
провадження  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копія ухвали 
про 
повернення 
скарги 
невідкладно 
надсилається 
особі, яка 
її подала, 
разом із 
скаргою та 
усіма 
доданими до 
неї 
матеріалами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копія ухвали 
про відмову 
у відкритті 
провадження 
невідкладно 
надсилається 
особі, яка 
подала 
скаргу, 
разом із 
скаргою та 
усіма 
доданими до 
неї 
матеріалами 

Ухвала 
про 
поверненн
я скарги  
 може 
бути 
оскаржена 
в 
апеляційн
ому 
порядку 
(ч.2 
ст.309) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ухвала 
про 
відмову у 
відкритті 
проваджен
ня може 
бути 
оскаржена 
в 
апеляційн
ому 
порядку 
(ч.2 
ст.309) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Скарги на 
інші 
рішення, 
дії чи 
бездіяльні
сть 
слідчого 
або 
прокурора 
не 
розглядают
ься під 
час 
досудового 
розслідува
ння і 
можуть 
бути 
предметом 
розгляду 
під час 
підготовчо
го 
провадженн
я у суді 
згідно з 
правилами 
статей 
314-316 
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зобов'язаний 
вчинити у 
визначений цим 
Кодексом строк,  
 
2) рішення 
слідчого, 
прокурора про 
зупинення 
досудового 
розслідування  
 
 
 
3) рішення 
слідчого про 
закриття 
кримінального 
провадження  
 
4) рішення 
прокурора про 
закриття 
кримінального 
провадження  
 
 
 
 
 
5) рішення 
прокурора, 
слідчого про 
відмову у 
визнанні 
потерпілим  
 
6) рішення, дії 
чи 
бездіяльність 
слідчого або 
прокурора при 
застосуванні 
заходів безпеки  
 
7) рішення 
слідчого, 
прокурора про 
відмову в 
задоволенні 
клопотання про 
проведення 
слідчих 
(розшукових) 

 
 
 
 
 
- потерпілим, його 
представником чи 
законним 
представником, 
підозрюваним, його 
захисником чи 
законним 
представником; 
 
 - заявником, 
потерпілим, його 
представником чи 
законним 
представником;  
 
- заявником, 
потерпілим, його 
представником чи 
законним 
представником, 
підозрюваним, його 
захисником чи 
законним 
представником;  
 
- особою, якій 
відмовлено у 
визнанні 
потерпілою;  
 
 
 
- особами, до яких 
можуть бути 
застосовані заходи 
безпеки, 
передбачені 
законом; 
 
  
-особою, якій 
відмовлено у 
задоволенні 
клопотання, її 
представником, 
законним 
представником чи 
захисником;  
 

прокурор 
можуть 
самостійно 
скасувати 
рішення, 
передбачені 
пунктами 1, 
2, 5 і 6 
частини 
першої статті 
303 цього 
Кодексу, 
припинити дію 
чи 
бездіяльність
, які 
оскаржуються  
 
Прокурор може 
самостійно 
скасувати 
рішення, що 
передбачене 
пунктом 3 
частини 
першої статті 
303 цього 
Кодексу і 
оскаржується 
в порядку, 
передбаченому 
частиною 
п'ятою статті 
284 цього 
Кодексу. 

 
 
 
 
 
 
 
- тягне за собою 
закриття 
провадження за 
скаргою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
2) зобов'язання 
припинити дію; 
3) зобов'язання 
вчинити певну 
дію; 
4) відмову у 
задоволенні 
скарги. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ухвала 
слідчого 
судді за 
результат
ами 
розгляду 
скарги на 
рішення, 
дію чи 
бездіяльн
ість 
слідчого 
чи 
прокурора 
не може 
бути 
оскаржена
, окрім 
ухвали 
про 
відмову у 
задоволен
ні скарги 
на 
постанову 
про 
закриття 

цього 
Кодексу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скарги на 
інші 
ухвали 
слідчого 
судді 
оскарженню 
не 
підлягають 
і 
запереченн
я проти 
них можуть 
бути 
подані під 
час 
підготовчо
го 
провадженн
я в суді  
(ч.3 
ст.309) 
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дій, негласних 
слідчих 
(розшукових) 
дій  
 
8) рішення 
слідчого, 
прокурора про 
зміну порядку 
досудового 
розслідування 
та продовження 
його згідно з 
правилами, 
передбаченими 
главою 39 цього 
Кодексу 
 
чиПовернення 
скарги не 
позбавляє права 
повторного 
звернення до 
слідчого судді 
в порядку, 
передбаченому 
цим Кодексом. 

 
 
 
 
 
- підозрюваним, 
його захисником чи 
законним 
представником, 
потерпілим, його 
представником чи 
законним 
представником.  
 

криміналь
ного 
проваджен
ня. 
 
Може бути 
оскаржена 
в 
апеляційн
ому 
порядку 
ухвала 
слідчого 
судді про 
відмову у 
задоволен
ні скарги 
на 
постанову 
про 
закриття 
криміналь
ного 
проваджен
ня (ч.2 
ст.309) 
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Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурор. Кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх. 
. 

Ст
.3

05
 

Правові наслідки подання скарги на 
рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
прокурора під час досудового розслідування 
1. Подання скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи прокурора під 
час досудового розслідування не зупиняє 
виконання рішення чи дію слідчого, 
прокурора. 

Ст
.3

06
. 

 

Скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи 
прокурора розглядаються 
слідчим суддею місцевого 
суду згідно з правилами 
судового розгляду, 
передбаченими статтями 318-
380 цього Кодексу, з 
урахуванням положень цієї 
глави. 

Ст
.3

07
 

 

За результатами розгляду 
скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого чи 
прокурора постановляється 
ухвала згідно з правилами 
цього Кодексу. 
 

ч.
3 

ст
.3

09
 

 

Скарги на інші ухвали слідчого судді 
оскарженню не підлягають і заперечення 
проти них можуть бути подані під час 
підготовчого провадження в суді.  
 

Ст
.с

т.
49

0-
49

1 

Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
1. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється 
згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом, у присутності захисника. 
До початку допиту законному представнику, педагогу, психологу або лікарю 
роз'яснюється їхнє право ставити запитання неповнолітньому підозрюваному чи 
обвинуваченому. Слідчий, прокурор вправі відвести поставлене запитання, але 
відведене запитання повинно бути занесено до протоколу. 

Якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього 
визнано розумово відсталим, на його допиті за рішенням слідчого, прокурора, 
слідчого судді, суду або за клопотанням захисника забезпечується участь законного 
представника, педагога чи психолога, а у разі необхідності - лікаря. 
 

Ст
.4

92
 

 

Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу 
1. За наявності підстав, передбачених цим Кодексом, до неповнолітнього з урахуванням його вікових та психологічних 
особливостей, роду занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених цим Кодексом. 
2. Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або 
обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не 
забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 цього Кодекс 

Про затримання і взяття під варту 
неповнолітнього негайно 
сповіщаються його батьки чи особи, 
які їх замінюють. 

Ст
.4

93
 

 

Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 
1. До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім запобіжних 

заходів, передбачених статтею 176 цього Кодексу, може 
застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи 
піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 
установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

 
До передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд 
суд зобов'язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів або 
піклувальників, їхні стосунки з неповнолітнім і впевнитися у тому, що вони 
можуть належно здійснювати нагляд за неповнолітнім. 
 

 При відібранні 
зобов'язання про 
взяття під нагляд 
батьки, опікуни, 
піклувальники, 
адміністрація дитячої 
установи 
попереджаються про 
характер підозри чи 
обвинувачення 
неповнолітнього і про 
їхню відповідальність 
у разі порушення 
взятого на себе 
зобов'язання. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб можливе лише за 
їхньої на це згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого 

2. Передання неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого під нагляд батьків, 
опікунів, піклувальників або адміністрації 
дитячої установи полягає у взятті на себе 
будь-ким із зазначених осіб або 
представником адміністрації дитячої 
установи письмового зобов'язання 
забезпечити прибуття неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого до 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, 
а також його належну поведінку. 
 

розглядається за клопотанням 
прокурора за правилами 
обрання запобіжного заходу 
або за клопотанням сторони 
захисту під час розгляду 
питання про обрання 
запобіжного заходу. 

При порушенні цього 
зобов'язання на батьків, 
опікунів і піклувальників 
накладається грошове 
стягнення від двох до п'яти 
розмірів мінімальної 
заробітної плати. 
 

Особа, яка взяла 
зобов'язання про нагляд, має 
право відмовитися від 
подальшого виконання цього 
зобов'язання, заздалегідь 
про це повідомивши. 
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підстави застосування примусових заходів виховного та медичного характеру, інші питання 

Ст
.с

т.
 4

98
-4

99
 

Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру 
1. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну 
відповідальність, здійснюється внаслідок вчинення особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого 
може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
законом України про кримінальну відповідальність. 
 
1.Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру здійснюється згідно 
з правилами, передбаченими цим Кодексом, слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на 
здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. 
2. Під час досудового розслідування проводяться необхідні процесуальні дії для з'ясування обставин вчинення суспільно 
небезпечного діяння та особи неповнолітнього. 
3. Участь захисника у кримінальному провадженні є обов'язковою. оскаржуються в апеляційному 

порядку поміщення особи в 
приймальник-розподільник для 
дітей або відмову в такому 
поміщенні 
( п.6 ч.1 ст.309)  

4. За наявності достатніх 
підстав вважати, що особа, 
передбачена статтею 498 цього 
Кодексу, вчинила суспільно 
небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, 
за яке Кримінальним кодексом 
України передбачено покарання 
у виді позбавлення волі на 
строк понад п'ять років 

Питання вирішується за клопотанням прокурора згідно з правилами, 
передбаченими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою. 

Особа, передбачена статтею 498 
цього Кодексу, може бути 
поміщена у приймальник-
розподільник для дітей на 
строк до тридцяти днів на 
підставі ухвали слідчого судді 

якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 
особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке підпадає під 
ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено 
покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, 
наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа 
може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 цього 
Кодексу, та що жоден із більш м'яких заходів не може запобігти 
цьому. 

- слідчий суддя зобов'язаний 
відмовити у поміщенні особи у 
приймальник-розподільник для 
дітей  

Ст
.4

99
 Продовження строку тримання 

особи у приймальнику-
розподільнику для дітей 
 

Питання продовження строку тримання 
особи у приймальнику-розподільнику 
для дітей вирішується в порядку, 
передбаченому для  продовження 
строку тримання під вартою 

Строк тримання особи у приймальнику-
розподільнику для дітей може бути 
продовжено ухвалою слідчого судді ще 
на строк до тридцяти днів 

оскаржується в апеляційному порядку  продовження 
строку тримання особи в приймальнику-розподільнику 
для дітей або відмову в його продовженні ( п.7 ч.1 
ст.309) 

Ст
.с

т.
50

3-
50

7 

Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 
1. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру, передбачених законом 
України про кримінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що: 
1) особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну 
відповідальність, у стані неосудності; 
2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 
постановлення вироку. 

У кримінальному провадженні щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру участь 
захисника є обов'язковою. 
 

Ст
.5

08
 

Запобіжні заходи 
1. До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути 
застосовані судом такі запобіжні заходи: 
1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом; 
2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. 
2. Передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи 
психічної хвороби. 
3. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом. 
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Ст
.5

09
 

 Запобіжні заходи 1. До особи, стосовно якої передбачається 
застосування примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути 
застосовані судом такі запобіжні заходи: 1) передання на 
піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з 
обов'язковим лікарським наглядом; 
2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що 
виключають її небезпечну поведінку. 
2. Передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи 
застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту 
розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. 
3. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється 
згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.  
 
Психіатрична експертиза 
 
2. У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та 
дослідження особи може бути проведена стаціонарна 
психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до 
відповідного медичного закладу на строк не більше двох 
місяців 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- за клопотанням 
сторони кримінального 
провадження в порядку, 
передбаченому для 
подання та розгляду 
клопотань щодо обрання 
запобіжного заходу  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У кримінальному 
провадженні щодо 
застосування 
примусових заходів 
медичного характеру 
участь захисника є 
обов'язковою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про направлення особи 
до медичного закладу 
для проведення 
психіатричної 
експертизи або відмову 
у такому направленні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оскаржується в 
апеляційному порядку 
ухвали слідчого судді 
про 
направлення особи до 
медичного закладу для 
проведення 
психіатричної 
експертизи або відмову 
у такому направленні 
(п.8 ч.1 ст.309) 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЦИМ КОДЕКСОМ, МОЖЕ БУТИ ПОДАНА: НА УХВАЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ - ПРОТЯГОМ П'ЯТИ ДНІВ З ДНЯ ЇЇ ОГОЛОШЕННЯ. 

Ст
.3

93
 Право на апеляційне оскарження 1. Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді мають право подати: 

3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 
6) прокурор;  
10) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом 

Ст
.3

95
 Порядок і строки апеляційного оскарження  1. Апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції 

 
2. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. 
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання 
нею копії судового рішення.  

Ст
.3

96
 

Вимоги до апеляційної скарги  
1. Апеляційна скарга подається в письмовій формі. 
2. В апеляційній скарзі зазначаються: 
1) найменування суду апеляційної інстанції; 
2) прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса 

електронної пошти, якщо такі є; 
3) судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив; 
4) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення; 
5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів; 
 6) перелік матеріалів, які додаються. 
3. Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона зазначає це в апеляційній скарзі. 
4. Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в 
ній зазначаються причини цього. 
5. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним 
чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог цього Кодексу. 
6. До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та 
іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей обов'язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім 
арештом або тримається під вартою.  
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Ст
.4

07
 Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги 

 
За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:  
1) залишити ухвалу без змін; 
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу. 

Ст
.

41
7 Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції 1. Суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 284 цього Кодексу, 

скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває кримінальне провадження. 

Ст
.4

18
 Судові рішення суду апеляційної інстанції  

1. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 407 цього Кодексу, суд апеляційної інстанції ухвалює вирок. Будь-яке інше рішення суд апеляційної 
інстанції приймає у формі ухвали. 
2. Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються, роз'яснюються або надсилаються учасникам судового провадження в порядку, 
передбаченому статтями 368-380 цього Кодексу. 

Ст
.4

19
 

Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:  
1) вступної частини із зазначенням: 

 дати і місця її постановлення; 
 найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання; 
 найменування (номера) кримінального провадження; 
 прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання; 
 закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа; 
 імен (найменувань) учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 
 короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду першої інстанції; 
 узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 
 узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження; 
 встановлених судом першої інстанції обставин; 
 встановлених судом апеляційної інстанції обставин з посиланням на докази, а також мотивів визнання окремих доказів недопустимими чи неналежними; 
 мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 
 висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 
 рішення щодо запобіжного заходу; 
 розподілу процесуальних витрат; 
 строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

2. При залишенні апеляційної скарги без задоволення в ухвалі суду апеляційної інстанції мають бути зазначені підстави, з яких апеляційну скаргу визнано 
необґрунтованою. 
3. При скасуванні або зміні судового рішення в ухвалі має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення або 
необґрунтованість вироку чи ухвали. 

Ст
.4

22
 Порядок перевірки ухвал слідчого судді 1. Отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач невідкладно витребовує з суду першої інстанції 

відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного 
розгляду.  
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА НА УХВАЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ НЕ ПІЗНІШ ЯК ЧЕРЕЗ ТРИ ДНІ ПІСЛЯ ЇЇ НАДХОДЖЕННЯ ДО СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. 

Ст
.4

23
 

Повернення матеріалів кримінального провадження 1. Після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінального провадження у провадженні за апеляційною 
скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у триденний строк, направляються до суду першої інстанції. 

 
 


