
Обов’язки слідчого, прокурора при проведенні допиту: 
 

1. Направити особі повістку про виклик на допит шляхом надсилання по-
штою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по 
телефону або телеграмою, як правило, не пізніше ніж за три дні до дня, коли во-
на зобов’язана прибути за викликом; 

2. Роз’яснити особі, що допитується, її права;  
3. Повідомити особі у вчиненні якого кримінального правопорушення підоз-

рюють особу (підозрюваному), обвинувачують (обвинуваченому), або у зв’язку з 
чим і в якому кримінальному провадженні допитується особа (свідку); а також по-
передити свідка про кримінальну відповідальність за відмову від давання пока-
зань і за давання завідомо неправдивих показань; 

4. Повідомити порядок проведення допиту; 
5. Залучити, за необхідності, до участі в допиті перекладача; 
6. Зупинити допит одразу після відмови підозрюваного відповідати на запи-

тання, давати показання; 
7. Ознайомити особу, допит якої проводився, з текстом протоколу допиту. 

 
Слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох чи більше 

вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. При 
цьому свідки попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від 
давання показань і за давання завідомо неправдивих показань.  

ЗАХИСТ ПРАВ БІЗНЕСУ  
ВІД ЗЛОВЖИВАНЬ ПОВНОВАЖЕННЯМИ  
З БОКУ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ  

Чернігів 2018 



Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпе-
чення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб право-
охоронними органами під час здійснення досудового розслідування»  

- обов’язкова звуко- та відео фіксація обшуку та судового процесу, на якому                
було прийнято рішення про такий обшук; 
- заборона вилучати документи та техніку; 
- забезпечення право адвоката долучитися до процесу обшуку на будь-якій             
стадій у будь-який момент; 
- заборона повторно відкривати одні і ті самі справи; 
- надано повноваження Кабінету Міністрів України утворити комісію, основним 
завданням якої є забезпечення захисту прав осіб від неправомірних дій                        
правоохоронних органів. 

ОСНОВНІ НОВАЦІЇ 

Слідчі (розшукові) дії – це дії, спрямовані на отримання (збирання)                  
доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні. 

Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час                                          
(з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних                   
випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати 
слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного. 

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи,                   
обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше 
двох понятих незалежно від застосування технічних засобів 
фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятими не можуть бути: 
потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і                            
потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також 
особи, заінтересовані в результатах кримінального                       
провадження. 

Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків                   
досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду.  

Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з 
порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази 
- недопустимими. 

УВАГА! 

 

1. Ознайомись з посвідченням особи, що проводить допит; 
2. Знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють 

(право підозрюваного), обвинувачують (право обвинуваченого), або у зв’язку з чим 
і в якому кримінальному провадженні він допитується (право свідка); 

3. Бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх 
роз’яснення; 

4. Вимагати участі адвоката в проведенні допиту (крім того підозрюваний або 
обвинувачений мають право на побачення з захисником до першого допиту з до-
триманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування); 

5. Давати показання рідною мовою та користуватися допомогою перекладача; 
6. Використовувати під час допиту документами і нотатки, якщо  показання по-

в’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в 
пам’яті; 

7. За бажанням викласти свої показання власноручно; 
8. Вимагати фіксації допиту технічними аудіо- або відео засобами; 
9. Не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо надання яких є 

пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таєм-
ниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підставою 
для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими родичами чи членами її сі-
м’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, які виконують 
негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами 
досудового розслідування; 

10. Підозрюваний, обвинувачений має право давати пояснення чи в будь-який 
момент відмовитися їх давати та/або відповідати на запитання; 

11. Свідок має право відмовитися давати показання щодо себе, близьких ро-
дичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення 
у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального право-
порушення; 

12. Свідок має право на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для да-
вання показань;  

13. Ознайомитися із текстом протоколу допиту, при необхідності зазначити свої 
зауваження і доповнення та підписати протокол.  

В протоколі не повинно залишатись вільних місць. На таких місцях необхідно 
ставити зигзаг, що унеможливить подальше вписування інформації третіми                
особами; 

14. У разі чинення психологічного тиску на особу під час допиту, вона може за-
значити про це у протоколі допиту. 

N.B! ПРАВА ОСОБИ, ЯКА ДОПИТУЄТЬСЯ: 



ДОПИТ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Допит  - це процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально
-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування 
осіб, котрі беруть в ньому участь, та спрямований на отримання інформації про 
відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у 
справі. 
Фізична особа може бути допитана:  як свідок, підозрюваний або  обви-
нувачений.  
Допит проводится:  

в кабінеті слідчого або прокурора;  
в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. 

Для виклику на допит слідчий або прокурор направляє особі повіст-
ку шляхом надсилання поштою, електронною поштою чи факсиміль-
ним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою, як 
правило, не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана 
прибути за викликом.  

У разі отримання повідомлення про виклик на допит, особа зобов’язана                      
з’явитися на допит. 

У випадку не з’явлення на допит без поважних причин або не повідомлення про 
причини неприбуття, на особу може бути накладено грошове стягнення у розмірі               
від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.                        
Також до такої особи може бути застосовано привід – примусове супроводження 

У повістці має бути зазначено: 
- ПІБ особи, яка викликається; 
- номер кримінального провадження в рамках якого викликається особа; 
- дата та час прибуття особи на допит; 
- процесуальний статус особи (підозрюваний, обвинувачений, свідок). 

Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а 

в цілому - понад вісім годин на день. 

Під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис.  
У випадку неможливості безпосередньої участі особи у допиті за станом 
здоров’я чи з інших поважних причин, для забезпечення безпеки особи, 
для забезпечення оперативності досудового розслідування а рішенням                
слідчого або прокурора можуть бути проведені у режимі відеоконференції 
при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) 
за умови забезпечення належної якості зображення і звуку, а також інфор-
маційної безпеки. 

ОБШУК, ЯК СЛІДЧА (РОЗШУКОВА) ДІЯ 

Обшук - це слідча (розшукова) дія, що полягає в примусовому                      

обстеженні приміщення, місцевості й окремих осіб. 

Мета обшуку – виявлення та фіксація відомостей про обставини                  

вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінально-
го правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а 
також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 

Підстава проведення обшуку – ухвала слідчого судді. 

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого                         

володіння особи:  
 

- надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один 
раз, з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого; 
 
- повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень,                          
передбачених КПК, а також містити відомості про: 
 
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня                  

постановлення ухвали; 
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, які мають бути піддані обшуку; 
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться; 
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 
 
 

виготовляються дві копії такої ухвали,  
які чітко позначаються як копії. 2x 



Перед початком проведення обшуку  
слідчий, прокурор зобов’язані: 

1) роз'яснити понятим та учасникам процесу їх права та обов'язки,                             
передбачені КПК України, а також про їх відповідальність; 

2) повідомити учасникам слідчої дії за яких умов буде проведено обшук,                        
його порядок та послідовність; 

3) повідомити про застосування технічних засобів фіксації (назвавши                            
характеристики таких засобів, носіїв інформації), роз'яснити умови та порядок їх ви-
користання; 

Права слідчого, прокурора під час обшуку : 

- відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа,                       
присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук                             
здійснюється за відсутності осіб, які володіють житлом чи іншим                 
володінням; 
- проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис; 
- складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення                           
обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей;  
- виготовляти відбитки та зліпки; 
- оглядати і вилучати документи; 
- тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального прова-
дження (предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають  вилученню 
незалежно від їх відношення до кримінального провадження); 

N.B! 

в кримінальному процесі діє принцип недоторканності житла чи іншого 
володіння особи, відповідно до якого не допускається проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи,  проведення в них огляду чи обшуку 
інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків,                                    
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом. 

- заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його                     
закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню                       
обшуку; 

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних 

терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для 

кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо                  

зазначені в ухвалі суду. 

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх                  

частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з                 

інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного                     

дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального                    

правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до 

них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з                            

подоланням системи логічного захисту.  

Пам’ятайте: 

 

1. Уважно ознайомтеся зі змістом ухвали слідчого судді або суду. Ухвала 
має бути прийнята іменем України, мати підпис судді і відбиток гербової печатки. 
Обов’язково має бути зазначено ким та кому надати тимчасовий доступ до речей 
і/або документів (яких саме), чи надати доступ до речей і/або документів та                   
можливість вилучити їх.  

2. Зверніть увагу на строк виконання ухвали, який не може перевищувати 
одного місяця з дня її постановлення.  

3. Перевірте  повноваження осіб, які прибули для тимчасового доступу.                  
Вимагайте від осіб, які прибули з метою отримання тимчасового доступу,                      
пред’явити службові посвідчення. Перепишіть дані цих співробітників.  

4. Вимагайте надати копію ухвали про тимчасовий доступ. 

5. Фіксуйте хід процесуальної дії за допомогою відеозйомки. 

6. Особа  не має права доступу до речей і документів, що не вказані в ухвалі 
слідчого судді або суду. Ви маєте повне право вказати на незаконність  дій.  

7. Стежте за тим, щоб слідчий (прокурор) і правоохоронці вилучали тільки ті 
предмети чи документи, які чітко зазначено в ухвалі. 

8. У разі вилучення речей і документів вимагайте надання опису речей і                   
документів. В описі вилучених речей зазначаються їх назва, зміст, кількість, міра, 
вага, матеріал, з якого вони виготовлені, та індивідуальні ознаки.  

9. Ви маєте право вимагати надання  копій вилучених документів. 

10. Ознайомтеся зі змістом протоколу. Якщо ви згодні з викладеним,                       
можете підписувати протокол. Не забувайте також про ваше право висловити 
зауваження. 

ЯК ВЕСТИ СЕБЕ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ: 

 

Ви маєте право відмовити у наданні тимчасового доступу, якщо: 
 

- сплив місячний термін дії ухвали 

 - ухвалу пред’являє особа, яка не зазначена в ній 

 - Вам не пред’явили оригінал ухвали 

 - ухвала не містить обов’язкових відомостей 

N.B! 



Обов’язки особи, яка вимагає надання тимчасового доступу: 

- пред’явити володільцю речей і документів оригінал ухвали про тимчасовий 
доступ, на якій  має стояти підпис слідчого судді та «мокра» печатка суду; 

- вручити володільцю речей і документів  копію ухвали про тимчасовий дос-
туп; 

- ознайомитись з речами і документами за місцем їх знаходження (тобто                           
з’явитися в офіс суб’єкта господарювання чи у приміщення, де зберігаються        
речі та документи); 

- залишити володільцю речей і документів опис речей і оригіналів або копій 
документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 

Особа, якій надано право тимчасового доступу має право: 

- ознайомлюватись з документами та речами за їх місцезнаходженням 

- робити їх копії (фотокопії) 

- робити виписки з документів 

- здійснити вилучення ВИКЛЮЧНО тих речей і документів, які зазначені                       
в ухвалі  

Обов’язки володільця речей і документів: 

- надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів;  

- надати можливість вилучити речі і документи, зазначені в ухвалі. 

Тимчасовий доступ заборонено до: 

 

- листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієн-
том або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням 
правової допомоги; 

- об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.  

ЯК ВЕСТИ СЕБЕ ПІД ЧАС ОБШУКУ : 

1. Заспокоїтися, оцінити ситуацію та повідомити правоохоронний орган, 
що Ви не маєте на меті чинити опору, максимально будете сприяти у прове-
денні слідчих дій, однак Вам необхідно з’ясувати підстави для їх проведен-
ня. Опір представнику правоохоронного органу, у відповідності до ст. 342 КК 
України, при виконанні ним своїх службових повноважень є кримінальним 
правопорушенням; 

2. Коректно, не пускаючи до приміщення, запропонувати представнику 
правоохоронного органу, у відповідності до ч. 3 ст. 236 КПК України, пред’я-
вити Вам ухвалу слідчого судді про проведення обшуку та надати її копію; 

3. У разі не надання ухвали слідчого судді про проведення обшуку,                
викликайте поліцію за номером 102 із повідомленням, що до Вашого                     
приміщення прагнуть проникнути невідомі люди; 

4. Ви маєте право на правову допомогу. Адвокати підприємства мають 
право залучатися до обшуку на будь-якій його стадії. Докази, отримані під 
час обшуку, на який не було допущено захисника, мають бути визнані недій-
сними. Зателефонуйте своєму адвокату і запропонуйте йому як найшвидше 
прибути до Вас; 

5. Після повідомлення адвоката, ознайомтесь зі службовими посвідчен-
нями правоохоронців. Здійсніть порівняння відомостей у службових                          
посвідченнях та ухвалі слідчого судді. 

6. Обшук здійснюється в обов’язковому порядку за участі двох незаціка-
влених понятих. А також, передбачено обов’язкову відеофіксацію проведен-
ня обшуку. Відеозапис є невід’ємним додатком до протоколу обшуку. Крім 
того, стороні захисту надається право самостійно здійснювати відеофіксацію 
проведення обшуку; 

7. Обшук повинен бути проведений у обсязі, необхідному для досягнен-
ня мети обшуку; 

8. Вимагайте при проведенні обшуку повного та чіткого перерахування 
в опису вилученого майна всіх вилучених предметів і документів; 

9. Перед підписанням протоколу переконайтеся, що у ньому відсутні        
порожні місця, навіть самі незначні. Якщо такі є, останні слід прочеркнути, 
щоб виключити можливість дописки. При проведенні обшуку на підприємст-
ві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається                       
керівнику або представникові підприємства, установи або організації. 



суд який видав ухвалу, оскільки ухвалу на проведення обшуку може бути видано 
слідчим суддею районного, міського і міськрайонного суду (тобто судом першої 
інстанції); 

належним чином засвідчення ухвали про проведення обшуку. Ксерокопія ухвали 
без мокрих печаток суду, не дає права на проведення обшуку; 

дату прийняття ухвали про проведення обшуку, оскільки останній може бути                
проведений лише протягом місяця з дати прийняття ухвали; 

правильність зазначення адреси, власника приміщення і ким воно фактично                   
використовується. Зокрема, будь-яка невідповідність у назві вулиці, будинку,                  
номеру приміщення де надано дозвіл на проведення обшуку з фактичною вашою 
адресою, не дає права правоохоронцям провести у Вас обшук; 

прізвище, ім’я, по батькові та посади осіб яким надано дозвіл на проведення                 
обшуку, серію та номер службових посвідчень, дати їх видачі та терміну дії, назву 
органу в якому вони працюють. Проведення обшуку матиме право саме той                     
слідчий чи прокурор, якому суд дозволив проведення обшуку, а не інша особа.  

При ознайомленні з ухвалою про проведення 
обшуку, необхідно звернути увагу на: 

ОБШУК ЧИ ОГЛЯД? 

Огляд - це слідча дія, що полягає у безпосередньому сприйнятті зовнішніх 
ознак матеріальних об'єктів. 
Мета огляду - виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального 
правопорушення та їх фіксація. 
Сутність огляду - слідчий та/або прокурор сприймає об'єкт огляду (за допо-
могою слухових, зорових, тактильних відчуттів), досліджує та оцінює його 
стан, властивості, ознаки з метою виявлення та фіксації будь-яких відомостей 
щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. 

Під час здійснення огляду слідчий, прокурор не мають право відкривати закриті                   
приміщення, сховища, речі, якщо особа відмовляється відкрити їх самостійно. 
Проникнення до житла чи іншого володіння особи здійснюється лише на підставі                 
ухвали слідчого судді.  

N.B! 

Огляд житла чи іншого володіння особи може  
бути проведено без ухвали слідчого судді:  
1) у невідкладних випадках пов'язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 
вчиненні злочину;  
2) за добровільною згодою особи, яка ними володіє.  

 

ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ 

Тимчасовий доступ до речей і документів (далі – тимчасовий доступ)  - 
це захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні 
стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі 
речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та                         
вилучити їх (здійснити їх виїмку). 

Підстава проведення: 

ухвала про тимчасовий доступ слідчого судді (під час досудового розслідування); 

ухвала про тимчасовий доступ суду (під час судового провадження). 

 

Хто має право отримати ухвалу про тимчасовий доступ? 

з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, 
прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник; 

з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та 
законні представники. 

Кому надається доступ до речей і документів? 

Доступ надається виключно особі, яка визначена в ухвалі і не може бути нада-
но доступ за дорученням (наприклад, оперативним співробітникам). 

1. Особа, якій надано право тимчасового доступу не має права 
самостійно шукати ці документи, оглядати приміщення, відкривати 
шафи, оглядати вміст комп’ютерної техніки тощо! 

2. Вилучення речей і документів можливе виключно у тому                  
випадку, якщо про це прямо зазначено в ухвалі! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

Ваша копіювальна техніка, електронні пристрої та канцелярське 

приладдя для роботи з документами і для виготовлення копій 

може бути використана ЛИШЕ за Вашою згодою 

N.B! 


