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досудового розслідування виклик особи здійснюється шляхом надсилання 
повістки за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 
обов’язково публікується в засобах масової інформації загальнодержавної 
сфери розповсюдження та на офіційних сайтах органів, що здійснюють досу-
дове розслідування, але і в такій ситуації може виникнути проблема. Навіть за 
наявності бажання особа може вчасно не прибути до місця виклику, оскільки 
відповідно до затвердженого Тимчасового порядку контролю за переміщен-
ням осіб, транспортних засобів та ін. уздовж зіткнення у межах Донецької та 
Луганської областей (відповідний наказ СБУ від 22.01.2015 № 270) в’їзд на 
неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України можливий лише 
за умови пред’явлення паспорту та перепустки. При цьому участь у слідчих 
діях не передбачена як підстава видачі такої перепустки. 

Отже, виклик учасників кримінального провадження до органу досудо-
вого розслідування чи суду, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в 
Україні, є досить проблематичним та актуальним питанням на сьогодні, як 
наслідок, здійснювати досудове розслідування на окупованих територіях ста-
новиться тяжче, а в деяких випадках навіть не можливо. Також слід розуміти, 
що на практиці, враховуючи вище перераховані фактори, слідчий не може в 
повній мірі та в розумні строки здійснювати досудове розслідування, тим са-
мим особи відчуваючи безкарність, відповідно, все частіше вчиняють кримі-
нальні правопорушення.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ 
ПОСТАВКИ ЯК ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ  

ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ 

Для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження 
усіх суттєвих для кримінального провадження обставин уповноважені служ-
бові особи проводять гласні та негласні слідчі (розшукові) дії. У зв’язку з не-
стабільною політичною та соціально-економічною ситуацією, що на сьогодні 
склалася в Україні певних перешкод зазнає практична реалізація деяких не-
гласних слідчих розшукових дій. 

Керуючись положеннями КПК України, треба наголосити на тому, що 
негласні слідчі (розшукові) дії проводяться тільки у тих випадках, якщо відо-
мості про злочин та особу, яка його вчинила неможливо отримати в інший 
спосіб. Тобто, перед проведенням відповідної негласної слідчої дії необхідно 
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впевнитись в тому, що 1) встановленими або невстановленими особами вчи-
няється тяжкий або особливо тяжкий злочин; 2) він є незакінченим; 3) отри-
мати необхідні докази через певні обставини у гласний спосіб неможливо 
(наприклад, через загибель потерпілого, відсутність свідків). 

Одним із найефективніших видів негласних слідчих (розшукових) дій є 
контроль за вчиненням злочину, який проводиться у формах: 1) контрольова-
ної поставки; 2) контрольованої та оперативної закупки; 3) спеціального слід-
чого експерименту та 4) імітування обстановки злочину. 

Розглянемо деякі проблемні аспекти реалізації контролю за вчиненням 
злочину на прикладі контрольованої поставки, яка у свою чергу поділяється 
на види: 1) об’єкт поставки повністю або частково таємно підміняється іден-
тичним (використовується при викритті фактів незаконного обігу наркоти-
ків); 2) об’єкт поставки не піддається підміні або вилученню. Проте, фактичне 
проведення бойових дій на сході України негативно відображається на мож-
ливості її уповноважених службових осіб безперешкодно проводити процесу-
альну діяльність на всій території країни. Відтак, поки ці питання не будуть 
вирішені, правоохоронні органи, на нашу думку, не завжди зможуть ефектив-
но прослідкувати за вивезенням, ввезенням чи транзитом через її територію 
незаконно придбаних товарів, предметів та речовин, у тому числі забороне-
них для обігу через недосконалість прикордонного контролю у зонах введен-
ня бойових дій, тимчасово окупованих територій та районі проведення анти-
терористичної операції. 

Гарантією дотримання прав і свобод підозрюваного, реалізацією його 
права на захист є те, що при закінченні контролю за вчиненням злочину від-
критим фіксуванням складається протокол у присутності такої особи. Далі 
протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатками не 
пізніше, ніж через двадцять чотири години з моменту припинення цієї дії пе-
редається прокурору, а він вживає заходів щодо збереження отриманих під 
час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і документів, що 
дасть можливість використовувати їх у кримінальному провадженні. 

Отже, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавст-
во, яке регламентує проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як 
контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки та практику 
її проведення можна дійти висновку, що воно потребує правового удоскона-
лення у зв’язку зі складною політичною, соціально-економічною ситуацією, 
шляхом введення додаткових норм, покликаних врегулювати процесуальний 
порядок здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, у зоні проведення АТО 
та тимчасово окупованих територій; потребує уточнення також тактика дій та 
процесуальний порядок оформлення результатів негласної слідчої (розшуко-
вої) дії. Усунення цих недоліків, на нашу думку, призведе до більш ефектив-
ного виявлення, припинення та розслідування злочинів. 
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