
Сучасна наука і правоохоронна діяльність. Харків, 2019 

193 © Крутенок К. Б., 2019 

дій, та сумніви в органу розслідування, крім цього це загальна образа. Право-
охоронні органи зобов’язані компенсувати моральну шкоду особі, що була 
завдана безпідставним обвинуваченням, і це не одна з помилок слідства, яка 
в свою чергу відображається на сприянні людьми правоохоронним органам 
та рівню довіри населення. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ  
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО 

Виконання визначених у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України) завдань кримінального провадження під час досудо-
вого розслідування відбувається здебільшого шляхом збирання та оцінки до-
казів, що по праву вважається основою кримінального процесу. З квітня 2014 
року під час проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України 
питання збирання доказів як на контрольованій, так і на неконтрольованій те-
риторії України набуло особливої актуальності. Зокрема, потребують вирі-
шення деякі проблемні питання, пов’язані із особливостями проведення слід-
чих та інших процесуальних дій, а саме проведення обшуку (ст. 234 КПК Ук-
раїни) при здійсненні досудового розслідування на вказаних територіях.  

Обшук – це регламентована ст. 234 КПК України слідча дія, під час якої 
правоохоронці ретельно обстежують житло або інше володіння особи (тран-
спортний засіб, господарчі споруди, земельну ділянку) з метою встановлення 
та вилучення заборонених до обігу речей й предметів, пошук знаряддя вчи-
нення кримінального правопорушення, виявлення відомостей про обставини 
його скоєння або встановлення розшукуваних осіб. 

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливого режиму попереднього ро-
зслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану та в районі проведення 
антитерористичної операції» (законопроект № 4311а). 

Законом Кримінальний процесуальний кодекс доповнено новим розді-
лом ІХ-І та новою статтею 615. Згідно зі змінами, на місцевості (адміністра-
тивній території), на якій діє правовий режим воєнного, надзвичайного стану, 
проведення антитерористичної операції, у разі неможливості виконання у 
встановлені Законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених 
статтями 163–164 (розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і 
документів), 234–235 (надавати дозвіл на обшук житла або іншого володіння 
особи), 247–248 (розглядати клопотання про дозвіл на проведення негласної 
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слідчої (розшукової) дії) КПК, а також повноважень щодо обрання запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб осіб, підозрю-
ваних у скоєнні деяких злочинів, ці повноваження здійснює відповідний про-
курор без рішення суду. У цьому випадку підпис прокурора в постанові має 
бути засвідчений гербовою печаткою прокуратури. За відсутності можливості 
скористатися печаткою, прокурор має право просто зазначити у постанові но-
мер свого службового посвідчення (ст. 615 КПК; розділ ІІІ «Інструкції про по-
рядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної опе-
рації осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досу-
дового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі про-
ведення антитерористичної операції», що затверджена спільним наказом МВС, 
Генеральної прокуратури та СБ України від 26.08.2014 № 872/88/537). 

Обшук житла може бути проведений без участі осіб, які в ньому прожи-
вають. У цьому випадку правоохоронці зобов’язані залишити на видному мі-
сці житла копію ухвали про проведення обшуку, а також забезпечити збере-
ження майна у житлі та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. 

Під час обшуку правоохоронці мають право: забороняти будь-яким осо-
бам залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти дії, що заважають 
проведенню обшуку; самостійно відкривати закриті приміщення та сховища, 
якщо власник відмовляється це робити або обшук робиться за його відсутно-
сті; проводити фотографування, звуко-відеозапис, виготовляти відбитки та 
зліпки предметів; оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, 
які мають значення для кримінального провадження; проводити обшук осіб, 
які перебувають в житлі під час обшуку. Особистий обшук повинен бути здій-
снений особами однієї статі з обшукуваним; залучати для участі у проведенні 
обшуку спеціалістів. 
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ЗАСІДАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ЗВУКО- ТА ВІДЕОЗАПИСУВАЛЬНИХ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

Слід зауважити, що з 1 січня 2019 р. набрали чинності зміни, до положень ч. 5 
ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), в яких  
ч. 5 закріплено, що під час судового розгляду та у випадках передбачених КПК Укра-
їни, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового 




