
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» 

(щодо виконання рекомендацій Ради Бізнес-Омбудсмена) 
 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 
 

Стаття 28. Розумні строки 

… 

6. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають 

право на звернення до прокурора, слідчого судді або 

суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, 

що обумовлюють необхідність здійснення 

кримінального провадження (або окремих 

процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що 

передбачені цим Кодексом. 

 

Стаття 28. Розумні строки 

… 

6. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші 

особи, права чи інтереси яких порушуються чи 

обмежуються під час досудового розслідування, 

мають право на звернення до прокурора, слідчого судді 

або суду з клопотанням, в якому викладаються 

обставини, що обумовлюють необхідність здійснення 

кримінального провадження (або окремих 

процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що 

передбачені цим Кодексом. 

 

Стаття 60. Заявник 

… 

 

2. Заявник має право: 

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, 

документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 

… 

Стаття 60. Заявник 

… 

 

2. Заявник має право: 

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, 

документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію, а 
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також витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; 

… 

Стаття 107. Застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження 

 

1. Рішення про фіксацію процесуальної дії за 

допомогою технічних засобів під час досудового 

розслідування, в тому числі під час розгляду питань 

слідчим суддею, приймає особа, яка проводить 

відповідну процесуальну дію. За клопотанням 

учасників процесуальної дії застосування технічних 

засобів фіксування є обов’язковим. 

… 

 

 

 

4. Фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження в суді під час судового 

провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове 

засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому 

провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень 

цього Кодексу судове провадження здійснюється судом 

за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних 

засобів кримінального провадження в суді не 

здійснюється. 

 

Стаття 107. Застосування технічних засобів 

фіксування кримінального провадження 

 

1. Рішення про фіксацію процесуальної дії за 

допомогою технічних засобів під час досудового 

розслідування приймає особа, яка проводить відповідну 

процесуальну дію.   

Виконання ухвали слідчого судді, суду про 

проведення обшуку підлягає обов’язковій фіксації за 

допомогою відеозапису. 

Застосування технічних засобів фіксування 

інших процесуальних дій є обов’язковим за 

клопотанням учасників інших процесуальних дій. 

… 

4. Фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження під час розгляду питань 

слідчим суддею та в суді під час судового провадження 

є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання 

всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи 

в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу 

судове провадження здійснюється судом за відсутності 

осіб, фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження в суді не здійснюється. 
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Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до 

речей і документів 

… 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

 

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і 

документів, якщо відповідне питання порушується 

стороною кримінального провадження. 

 

Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до 

речей і документів 

… 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

… 

 

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і 

оригіналів або копій документів, якщо відповідне 

питання порушується стороною кримінального 

провадження.  

 

Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей 

і документів 

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий 

доступ до речей і документів має бути зазначено: 

… 

 

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий 

доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та 

надати їй можливість вилучити зазначені речі і 

документи, якщо відповідне рішення було прийнято 

слідчим суддею, судом; 

Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей 

і документів 

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий 

доступ до речей і документів має бути зазначено: 

… 

 

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий 

доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та 

надати їй можливість вилучити зазначені речі і 

оригінали або копії документів, якщо відповідне 

рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 
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Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду 

про тимчасовий доступ до речей і документів 

… 

 

3. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і документів, зобов’язана залишити 

володільцю речей і документів опис речей і документів, 

які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, 

суду. 

4. На вимогу володільця особою, яка пред’являє 

ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, 

має бути залишено копію вилучених документів. Копії 

вилучених документів виготовляються з 

використанням копіювальної техніки, електронних 

засобів володільця (за його згодою) або копіювальної 

техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє 

ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

 

 

 

Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду 

про тимчасовий доступ до речей і документів 

… 

 

3. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і документів, зобов’язана залишити 

володільцю речей і документів опис речей і оригіналів 

або копій документів, які були вилучені на виконання 

ухвали слідчого судді, суду. 

4. На вимогу володільця особою, яка пред’являє 

ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, 

має бути залишено копію вилучених оригіналів 

документів. Копії документів, які вилучаються, або 

оригінали яких вилучаються, виготовляються з 

використанням копіювальної техніки, електронних 

засобів володільця (за його згодою) або копіювальної 

техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє 

ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 

 

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 

… 

 

2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися 

також під час обшуку, огляду. 

Тимчасове вилучення електронних інформаційних 

систем або їх частин, мобільних терміналів систем 

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна 

… 

 

2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися 

також під час обшуку, огляду. 

Тимчасове вилучення електронних інформаційних 

систем або їх частин, мобільних терміналів систем 
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зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають 

значення для кримінального провадження, здійснюється 

лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі 

суду. 

 

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, яка 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. 

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює 

копіювання інформації, що міститься в 

інформаційних (автоматизованих) системах, 

телекомунікаційних системах, інформаційно-

телекомунікаційних системах, їх невід′ємних 

частинах. Копіювання такої інформації здійснюється 

із залученням спеціаліста. Отримані у встановленому 

порядку копії є належним доказом у кримінальному 

провадженні. 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

… 

 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

… 
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4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, 

уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, 

зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи 

повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви 

чи повідомлення про кримінальне правопорушення не 

допускається. 

 

4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, 

уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, 

зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи 

повідомлення, а також надати заявнику на його запит 

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Слідчому, прокурору забороняється не вносити 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

причому внесення відомостей має відбуватися з 

дотриманням вимог, встановлених у частині першій 

цієї статті. 

 

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи 

… 

 

7. При обшуку слідчий, прокурор має право 

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 провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 

відношення до кримінального провадження. Вилучені 

речі та документи, які не входять до переліку, щодо 

Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи 

… 

 

7. При обшуку слідчий, прокурор має право 

проводити вимірювання, фотографування, 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 провадження. 

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають 

вилученню незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження. Вилучені речі та 

документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо 
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якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про 

дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до 

предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються 

тимчасово вилученим майном. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, 

при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право 

робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу 

обшуку. 

 

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із 

доданим до нього описом вилучених документів та 

тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається 

особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - 

повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. 

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або 

організації другий примірник протоколу вручається 

керівнику або представникові підприємства, установи 

або організації. 

надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 

проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. 

Під час обшуку слідчий, прокурор зобов‘язаний 

забезпечити проведення відеозапису процесу його 

проведення. Відеозапис є невід’ємним додатком до 

протоколу обшуку. Дії і обставини проведення 

обшуку, які не зафіксовані на відеозаписі, не можуть 

бути внесені до протоколу обшуку та використані у 

якості доказів у кримінальному провадженні. 

8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, 

при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право 

робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу 

обшуку та обов’язково повинні бути зафіксовані на 

відеозаписі проведення обшуку. 

9. Другий примірник протоколу обшуку разом із 

доданим до нього описом вилучених документів та 

тимчасово вилучених речей (за наявності), а також 

копією відеозапису проведення обшуку вручається 

особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - 

повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. 

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі 

або організації другий примірник протоколу з копією 

відеозапису проведення обшуку вручається керівнику 

або представникові підприємства, установи або 

організації. 
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Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора, які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на оскарження 

1. На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: 

… 

 

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

або прокурора, які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на оскарження 

1. На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: 

… 

9) рішення прокурора про відмову у задоволенні 

скарги на недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового розслідування - 

особою, якій відмовлено у задоволенні скарги, її 

представником, законним представником чи 

захисником. 
… 

Стаття 308. Оскарження недотримання розумних 

строків 

1. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають 

право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання 

розумних строків слідчим, прокурором під час 

досудового розслідування. 

 

Стаття 308. Оскарження недотримання розумних 

строків 

1. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші 

особи, права чи інтереси яких порушуються чи 

обмежуються відповідними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю, мають право оскаржити прокурору 

вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового розслідування. 

 

 

 
 


