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- це врегульована КПК України діяльність
сторін кримінального провадження,
потерпілих, представника юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, яка
полягає в пошуку, виявленні джерел
фактичних даних, вилученні й отриманні
необхідної інформації та її фіксації.

Збирання доказів



 сторони кримінального провадження;

 потерпілий;

 представник юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження, у
порядку, передбаченому цим Кодексом.

Суб'єками збирання доказів
згідно ч. 1 ст. 93 КПК є :



 проведення слідчих (розшукових) дій (ст. 223-245
КПК) та негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 246-
274 КПК);

 витребування та отримання від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, службових та
фізичних осіб речей, документів, відомостей,
висновків експертів, висновків ревізій та актів
перевірок;

 проведення інших процесуальних дій, передбачених
цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК).

Сторона  обвинувачення 
здійснює збирання доказів шляхом:



 Види заходів забезпечення (ст. 131 КПК):
 тимчасовий доступ до речей і документів;
 тимчасове вилучення майна;
 арешт майна.

 Загальні правила застосування (ст. 132 КПК):
 на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків,

передбачених цим Кодексом;

 клопотання подається до місцевого загального суду, у межах
територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового
розслідування;

 для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд
зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу
забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи,
які можуть бути використані під час судового розгляду для
встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Збирання доказів шляхом застосування 
заходів забезпечення кримінального 

провадження (ст. 132 КПК)



 витребування та отримання від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, службових та фізичних осіб речей,
копій документів, відомостей, висновків експертів,
висновків ревізій, актів перевірок;

 ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових) дій та інших
процесуальних дій;

 здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання
суду належних і допустимих доказів (ч. 3 ст. 93 КПК)

Сторона захисту, потерпілий, 
представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження - шляхом:



Важливо знати! 

 Сторона захисту та потерпілий можуть
лише ініціювати проведення слідчих
(розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій шляхом подання
клопотання слідчому, прокурору
відповідних клопотань, які розглядаються
в порядку, передбаченому статтею
220 КПК України.

 Постанова слідчого, прокурора про
відмову в задоволенні клопотання про
проведення слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових) дій може
бути оскаржена слідчому судді.



є діями, спрямованими на
отримання (збирання) доказів або
перевірку вже отриманих доказів у
конкретному кримінальному
провадженні ( ст. 233 КПК)

Слідчі (розшукові) дії  



Види слідчих (розшукових) дій 
(Глава 20 КПК):

• допит (статті 224, 225, 226, 232 КПК);

• пред'явлення для впізнання (статті 228, 229, 
230, 232 КПК);

• обшук (статті 234, 236 КПК);

• огляд (статті 237, 238, 239 КПК);

• слідчий експеримент (ст. 240 КПК);

• освідування особи (ст. 241 КПК);

• проведення експертизи (статті 242, 243 КПК).



Важливо пам'ятати!

 Є недійсними, а встановлені
внаслідок них докази -
недопустимими (ч. 8 ст. 223
КПК

 Не можуть проводитися після закінчення
строків досудового розслідування, крім їх
проведення за дорученням суду у випадках,
передбачених ч. 3 ст. 333 КПК



це різновид слідчих (розшукових)
дій, відомості про факт та методи
проведення яких не підлягають
розголошенню, за винятком
випадків, передбачених КПК (ст.
246 КПК)

Негласні слідчі (розшукові) дії -



Види негласних слідчих (розшукових) дій 
(Глава 21 КПК):

• аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК);

• накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); 

• огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК);

• зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 
КПК);

• зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК);

• обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 
(ст. 267 КПК);

• установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 
КПК);

• спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК); 

• моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК); 

• аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК); 

• контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК);

• негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження (ст. 274 КПК).



 якщо відомості про злочин та особу, яка
його вчинила, неможливо отримати в
інший спосіб;

 якщо, передбачені статтями 260-264 (в
частині дій, що проводяться на підставі
ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270-
272, 274 КПК - виключно у кримінальному
провадженні щодо тяжких або особливо
тяжких злочинів;

Підстави проводення (ст. 246 КПК):



 рішення про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий
суддя за клопотанням прокурора або за
клопотанням слідчого, погодженого з
прокурором.

ВАЖЛИВО!
 Слідчий зобов'язаний повідомити прокурора про

прийняття рішення щодо проведення певних
негласних слідчих (розшукових) дій та отримані
результати.

 Прокурор має право заборонити проведення або
припинити подальше проведення негласних
слідчих (розшукових) дій.



Повноваження слідчого судді  у 
збиранні доказів

 повноваження, які безпосередньо спрямовані на
збирання та перевірку доказів (допит свідка,
потерпілого під час досудового розслідування в судовому
засіданні (ст. 225 КПК), арешт майна (ст. 170 КПК), тощо);

 повноваження із забезпечення доказів (слідчий
суддя особисто проводить слідчу дію або визнає
необхідним її проведення для забезпечення отримання
доказів, які не можуть бути отримані сторонами чи
стороною, або їх отримання ускладнено; прийняття
рішення про застосування заходів процесуального
примусу);

 повноваження, спрямовані на оцінку доказів:
слідчий суддя оцінює достатність доказів для прийняття
відповідного процесуального рішення



Доказування на стадії досудового 
розслідування

 Починається з моменту внесення відомостей про
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

 Закінчується закриттям кримінального провадження
або направленням до суду обвинувального акта,
клопотання про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру, клопотання про
звільнення особи від кримінальної відповідальності (п.
5 ст. З КПК).

 ВИНЯТОК

 До внесення відомостей до ЄРДР у невідкладних
випадках може бути проведена така слідча
(розшукова) дія як огляд місця події (ч. 3 ст. 214 КПК).



 Слідчий суддя при оцінці доказів, які
викладені в клопотанні обмежений
доводами такого клопотання

 Тягар доказування покладено на
прокурора

ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ



Слідчий суддя здійснює функцію 
судового контролю

 Слідчий суддя  не повинен підміняти 
собою одну зі сторін провадження!



Порушення прав особи під 
час здобуття доказів та вплив 

цих порушень на оцінку 
доказів судом  

МОДЕРОВАНА ДИСКУСІЯ


