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 Редакція КПК України від 03.08.2017 року  

 
 

Редакція КПК України від 15.12.2017 року 

Стаття 3 ( ч.1)  КПК Визначення основних термінів Кодексу 

п. 2)  головуючий - професійний суддя, який головує при 

колегіальному судовому розгляді або здійснює його 

одноособово; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 21)  суд касаційної інстанції - Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ; 

 

 

п. 24)  судове провадження - кримінальне провадження у 

суді першої інстанції, яке включає підготовче судове 

провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з 

перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному 

порядку, Верховним Судом України, а також за 

нововиявленими обставинами; 

 

 

 

 

п. 25) учасники кримінального провадження - сторони 

кримінального провадження, потерпілий, його 

представник та законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, 

цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт, особа, стосовно якої розглядається питання про 

видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, 

свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, 

перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу 

органу пробації, секретар судового засідання, судовий 

розпорядник; 

п. 2)  головуючий - суддя, який розглядає справу 

одноособово, а при колегіальному розгляді справи - 

суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою 

інформаційно-телекомунікаційною системою під час 

розподілу справи 

в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

п. 16-1) інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, - особа, 

стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються 

процесуальні дії, визначені цим Кодексом; 

{Частину першу статті 3 доповнено пунктом 16-1 згідно 

із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

п. 21) суд касаційної інстанції - Верховний Суд; 

{Пункт 21 частини першої статті 3 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

п. 24) судове провадження - кримінальне провадження у 

суді першої інстанції, яке включає підготовче судове 

провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадження з 

перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному 

порядку, а також за нововиявленими або виключними 

обставинами; 

{Пункт 24 частини першої статті 3 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

п. 25) учасники кримінального провадження - сторони 

кримінального провадження, потерпілий, його 

представник та законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, 

цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування, особа, 

стосовно якої розглядається питання про видачу в 

іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його 

адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, 

спеціаліст, представник персоналу органу пробації, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник; 

{Пункт 25 частини першої статті 3 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013; в 

редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016; із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 1492-VIII від 

07.09.2016, № 2213-VIII від 16.11.2017} 
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Стаття 27 КПК   Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами 

судового засідання і процесуальних дій 

{Назва статті 27 в редакції Закону № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 5 Під час судового розгляду забезпечується повне 

фіксування судового засідання за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу. Офіційним 

записом судового засідання є лише технічний запис, 

здійснений судом у порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

ч. 5 Під час судового розгляду та у випадках, 

передбачених цим Кодексом, під час досудового 

розслідування забезпечується повне фіксування судового 

засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та 

відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним 

записом судового засідання є лише технічний запис, 

здійснений судом у порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

{Частина п'ята статті 27 в редакції Закону № 2213-VIII 

від 16.11.2017 - норми щодо застосування під час 

судового розгляду відеозаписувальних технічних 

засобів набирають чинності з 1 січня 2019 року} 

 

Стаття  28 КПК  Розумні строки  

ч. 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. 

ч. 6 Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші 

особи, права чи інтереси яких 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. 

{Частина шоста статті 28 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 31 КПК Склад суду  

 

1 Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

здійснюється професійним суддею одноособово, крім 

випадків, передбачених частинами другою, третьою та 

дев’ятою цієї статті. 

2  Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 

у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 

здійснюється колегіально судом у складі трьох 

професійних суддів. 

3  Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у 

складі трьох професійних суддів, а за клопотанням 

обвинуваченого - судом присяжних у складі двох 

професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне 

провадження стосовно кількох обвинувачених 

розглядається судом присяжних стосовно всіх 

обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив 

клопотання про такий розгляд. 

4 Кримінальне провадження в апеляційному порядку 

здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох 

 1  Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

здійснюється суддею одноособово, крім випадків, 

передбачених частинами другою, третьою та 

дванадцятою цієї статті. 

  2  Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 

у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 

здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів. 

 3  Кримінальне провадження в суді першої інстанції 

щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне 

позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у 

складі трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого - 

судом присяжних у складі двох суддів та трьох 

присяжних. Кримінальне провадження стосовно кількох 

обвинувачених розглядається судом присяжних стосовно 

всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив 

клопотання про такий розгляд. 

4  Кримінальне провадження в апеляційному порядку 

здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох 

суддів, крім випадків, передбачених частиною 

дванадцятою цієї статті, при цьому кількість суддів має 
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професійних суддів, крім випадків, передбачених 

частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість 

суддів має бути непарною. 

5 Кримінальне провадження в касаційному порядку 

здійснюється колегіально судом у складі не менше трьох 

професійних суддів, крім випадків, передбачених 

частиною дев’ятою цієї статті, при цьому кількість 

суддів має бути непарною. 

6  Кримінальне провадження у Верховному Суді України 

здійснюється колегіально. 

 

 

 

7 Перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами здійснює суд у такому самому кількісному 

складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або 

колегіально). 

 

8 Суддя чи склад колегії суддів для розгляду 

конкретного кримінального провадження визначається у 

порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 

цього Кодексу. 

9 Кримінальне провадження стосовно Президента 

України, повноваження якого припинено, Прем’єр-

міністра України, членів Кабінету Міністрів України, 

перших заступників та заступників міністрів, членів 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, Голови Фонду державного майна України, його 

першого заступника та заступників, членів Центральної 

виборчої комісії, народних депутатів України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

Директора Національного антикорупційного бюро 

України, членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції, Генерального прокурора, його 

першого заступника чи заступника, Голови 

Конституційного Суду України, його заступника чи судді 

Конституційного Суду України, Голови Верховного 

Суду України, його першого заступника, заступника чи 

судді Верховного Суду України, голів вищих 

спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих 

спеціалізованих судів, Голови Національного банку 

України, його першого заступника чи заступника, осіб, 

посади яких належать до категорії "А", а також щодо 

обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, 

віднесених до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, здійснюється: 

1) в суді першої інстанції - колегіально судом у складі 

трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на 

посаді судді не менше п’яти років, а у разі здійснення 

бути непарною. 

 

 5 Кримінальне провадження в касаційному порядку 

здійснюється колегією суддів Кримінального касаційного 

суду Верховного Суду у складі трьох або більшої 

непарної кількості суддів. 

 

 6  У визначених цим Кодексом випадках кримінальне 

провадження в касаційному порядку здійснюється 

судовою палатою Касаційного кримінального суду 

(палатою), об’єднаною палатою Касаційного 

кримінального суду (об’єднаною палатою) або Великою 

Палатою Верховного Суду (Великою Палатою). 

 

 7   До складу об’єднаної палати входять по два судді, які 

обираються зборами суддів Касаційного кримінального 

суду зі складу кожної із судових палат Касаційного 

кримінального суду, та голова Касаційного 

кримінального суду. 

 

 8  Засідання палати в суді касаційної інстанції 

вважається правомочним за умови присутності на ньому 

більше половини її складу. 

 

 9 Засідання об’єднаної палати, Великої Палати 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше ніж дві третини її складу. 

 

 10 Незалежно від того, у якому складі розглядалося 

кримінальне провадження, перегляд судового рішення в 

суді першої або апеляційної інстанції за виключними 

обставинами здійснюється колегією у складі трьох або 

більшої непарної кількості суддів, а у Верховному Суді - 

у складі Великої Палати. 

 

 11 Суддя чи склад колегії суддів для розгляду 

конкретного кримінального провадження визначається у 

порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 

цього Кодексу. 

 

 12 Кримінальне провадження стосовно Президента 

України, повноваження якого припинено, Прем’єр-

міністра України, членів Кабінету Міністрів України, 

перших заступників та заступників міністрів, членів 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, Антимонопольного комітету України, Голови 

Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, Голови Фонду державного майна України, його 

першого заступника та заступників, членів Центральної 

виборчої комісії, народних депутатів України, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

Директора Національного антикорупційного бюро 

України, членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції, Генерального прокурора, його 
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кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено довічне позбавлення волі, за 

клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі 

двох професійних суддів, які мають стаж роботи на 

посаді судді не менше п’яти років, та трьох присяжних; 

2) в апеляційному порядку - колегіально судом у складі 

п’яти професійних суддів, які мають стаж роботи на 

посаді судді не менше семи років; 

3) в касаційному порядку - колегіально судом у складі 

семи професійних суддів, які мають стаж роботи на 

посаді судді не менше десяти років. 

У разі якщо в суді, який згідно з правилами підсудності 

має здійснювати кримінальне провадження, неможливо 

утворити склад суду, передбачений цією частиною, 

кримінальне провадження здійснює найбільш 

територіально наближений суд, в якому можливо 

утворити такий склад суду. 

10. Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно 

неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань 

про звільнення від кримінальної відповідальності, 

застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, їх продовження, зміну чи 

припинення, а також кримінальне провадження в 

апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду 

прийнятих із зазначених питань судових рішень 

здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом 

України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення 

кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне провадження має 

здійснюватися судом колегіально, головуючим під час 

судового розгляду може бути лише суддя, 

уповноважений згідно із Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального 

провадження стосовно неповнолітніх. 

 

 

першого заступника чи заступника, Голови 

Конституційного Суду України, його заступника чи судді 

Конституційного Суду України, Голови Верховного 

Суду, його першого заступника, заступника чи судді 

Верховного Суду, голів вищих спеціалізованих судів, їх 

заступників чи суддів вищих спеціалізованих судів, 

Голови Національного банку України, його першого 

заступника чи заступника, осіб, посади яких належать до 

посад державної служби категорії "А", а також щодо 

обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, 

віднесених до підслідності Національного 

антикорупційного бюро України, здійснюється: 

1) в суді першої інстанції - колегіально судом у складі 

трьох суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не 

менше п’яти років, а у разі здійснення кримінального 

провадження щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням 

обвинуваченого - судом присяжних у складі двох суддів, 

які мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти 

років, та трьох присяжних; 

2) в апеляційному порядку - колегіально судом у складі 

п’яти суддів; 

3) в касаційному порядку - колегією суддів у складі семи 

суддів. 

Кримінальне провадження щодо цієї категорії осіб 

під час досудового розслідування здійснюється слідчим 

суддею одноособово, а в разі оскарження його ухвал в 

апеляційному порядку - колегіально судом у складі не 

менше трьох суддів. 

 13  У разі якщо в суді першої або апеляційної інстанції, 

який згідно з правилами підсудності має здійснювати 

кримінальне провадження, неможливо утворити склад 

суду, передбачений цією статтею, кримінальне 

провадження здійснює найбільш територіально 

наближений суд, в якому можливо утворити такий склад 

суду. 

 

 14  Кримінальне провадження щодо розгляду стосовно 

неповнолітньої особи обвинувального акта, клопотань 

про звільнення від кримінальної відповідальності, 

застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, їх продовження, зміну чи 

припинення, а також кримінальне провадження в 

апеляційному чи касаційному порядку щодо перегляду 

прийнятих із зазначених питань судових рішень 

здійснюються суддею, уповноваженим згідно із Законом 

України "Про судоустрій і статус суддів" на здійснення 

кримінального провадження стосовно неповнолітніх. 

У разі якщо таке кримінальне провадження має 

здійснюватися судом колегіально, головуючим під час 

судового розгляду може бути лише суддя, 

уповноважений згідно із Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів" на здійснення кримінального 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran80#n80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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провадження стосовно неповнолітніх. 

{Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законами № 

1698-VII від 14.10.2014, № 192-VIII від 12.02.2015, № 198-

VIII від 12.02.2015, № 889-VIII від 10.12.2015; в редакції 

Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 33 КПК Інстанційна підсудність 

 

ч. 3   Кримінальне провадження у касаційній інстанції 

здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ 

 

 

ч. 4 Судові рішення переглядаються Верховним Судом 

України з підстав, передбачених частиною першою 

статті 445 цього Кодексу 

 

ч. 5 Кримінальне провадження за нововиявленими 

обставинами здійснюється судом, який ухвалив рішення, 

що переглядається 

 

ч. 3 Кримінальне провадження у касаційній інстанції 

здійснює Верховний Суд. 

{Частина третя статті 33 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 4 Кримінальне провадження за нововиявленими 

обставинами здійснюється судом, який ухвалив рішення, 

що переглядається. 

{Частина четверта статті 33 в редакції Законів № 192-

VIII від 12.02.2015, № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 5 Кримінальне провадження за виключними 

обставинами здійснюється з підстав, визначених 

пунктами 1, 3 частини третьої статті 459 цього Кодексу, 

судом, який ухвалив рішення, що переглядається, а з 

підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 

459 цього Кодексу, - Великою Палатою Верховного 

Суду"; 

{Частина п'яьта статті 33 в редакції Закону33 № 2147-

VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 34 КПК Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого 

 

п.2 ч.1  після задоволення відводів (самовідводів) чи в 

інших випадках неможливо утворити новий склад суду 

для судового розгляду 

 

 

 

п.2 ч.1  після задоволення відводів (самовідводів) чи в 

інших випадках неможливо утворити склад суду для 

судового розгляду 

{Пункт 2 частини першої статті 34 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran369#n369
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran369#n369
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-19/paran373#n373
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran76#n76
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran76#n76
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran963#n963
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran65#n65
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran87#n87
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-19/paran375#n375
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/192-19/paran375#n375
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran87#n87
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran87#n87
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran93#n93
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п.4 ч.1   ліквідовано суд, який здійснював судове 

провадження 

 

 

 

 

ч. 3  Питання про направлення кримінального 

провадження з одного суду до іншого в межах 

юрисдикції різних апеляційних судів, а також про 

направлення провадження з одного суду апеляційної 

інстанції до іншого вирішується колегією суддів Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ за поданням суду апеляційної 

інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не 

пізніше п’яти днів з дня внесення такого подання чи 

клопотання, про що постановляється вмотивована 

ухвала. 

п.4 ч.1   ліквідовано суд або з визначених законом підстав 

припинено роботу суду, який здійснював судове 

провадження. 

{Пункт 4 частини першої статті 34 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 3 Питання про направлення кримінального 

провадження з одного суду до іншого в межах 

юрисдикції різних апеляційних судів, а також про 

направлення провадження з одного суду апеляційної 

інстанції до іншого вирішується колегією суддів 

Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції 

або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше 

п’яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, 

про що постановляється вмотивована ухвала. 

{Частина третя статті 34 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 35 КПК Автоматизована система документообігу суду 

 

 

 

1 У суді функціонує автоматизована система 

документообігу суду, що забезпечує: 

1) об’єктивний та неупереджений розподіл матеріалів 

кримінального провадження між суддями з додержанням 

принципів черговості та однакової кількості проваджень 

для кожного судді; 

 

2) визначення присяжних для судового розгляду з числа 

осіб, які внесені до списку присяжних; 

 

3) надання фізичним та юридичним особам інформації 

про стан розгляду матеріалів кримінального 

провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом; 

4) централізоване зберігання текстів вироків, ухвал та 

інших процесуальних документів; 

5) підготовку статистичних даних; 

6) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів 

її руху; 

7) видачу вироків, ухвал суду та виконавчих документів 

на підставі наявних у системі даних; 

 

8) передачу матеріалів до електронного архіву. 

 

2  Матеріали кримінального провадження, скарги, заяви, 

клопотання та інші передбачені законом процесуальні 

документи, що подаються до суду і можуть бути 

предметом судового розгляду, в порядку їх надходження 

{Зміни до статті 35 по Закону № 2147-VIII від 

03.10.2017 будуть внесені з дня початку функціонування 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи - див. пункт 2 § 2 розділу 4} 

1 У суді функціонує автоматизована система 

документообігу суду, що забезпечує: 

1) об’єктивний та неупереджений розподіл матеріалів 

кримінального провадження між суддями з додержанням 

принципів черговості та однакової кількості проваджень 

для кожного судді; 

2) визначення присяжних для судового розгляду з числа 

осіб, які внесені до списку присяжних; 

3) надання фізичним та юридичним особам інформації 

про стан розгляду матеріалів кримінального провадження 

у порядку, передбаченому цим Кодексом; 

4) централізоване зберігання текстів вироків, ухвал та 

інших процесуальних документів; 

5) підготовку статистичних даних; 

6) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів 

її руху; 

7) видачу вироків, ухвал суду та виконавчих документів 

на підставі наявних у системі даних; 

8) передачу матеріалів до електронного архіву. 

 

2  Матеріали кримінального провадження, скарги, заяви, 

клопотання та інші передбачені законом процесуальні 

документи, що подаються до суду і можуть бути 

предметом судового розгляду, в порядку їх надходження 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran94#n94
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran95#n95
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran96#n96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran96#n96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran713#n713
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підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій 

системі документообігу суду, яка здійснюється 

працівниками апарату відповідного суду в день 

надходження таких матеріалів. До автоматизованої 

системи документообігу суду в обов’язковому порядку 

вносяться: дата надходження матеріалів, скарги, 

клопотання, заяви або іншого процесуального документа, 

прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх 

суть, прізвище (найменування) особи (органу), від якої 

(якого) надійшли документи, прізвище працівника 

апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про 

рух судових документів, дані про суддю, який 

здійснював судове провадження, та інші дані, 

передбачені Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженим Радою суддів 

України за погодженням з Державною судовою 

адміністрацією України. 

 

3   Визначення судді (запасного судді, слідчого судді) або 

колегії суддів для конкретного судового провадження 

здійснюється автоматизованою системою 

документообігу суду під час реєстрації відповідних 

матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого 

процесуального документа за принципом вірогідності, 

який враховує кількість проваджень, що знаходяться на 

розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці 

вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні 

вироку або ухвали, про перевірку яких порушується 

питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, 

у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень. 

Після визначення судді (запасного судді, слідчого судді) 

або колегії суддів для конкретного судового 

провадження не допускається внесення змін до 

реєстраційних даних щодо цього провадження, а також 

видалення цих даних з автоматизованої системи 

документообігу суду, крім випадків, установлених 

законом. 

 

4  Доступ до автоматизованої системи документообігу 

суду надається суддям та працівникам апарату 

відповідного суду згідно з їх функціональними 

обов’язками. 

5  Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої 

системи документообігу суду має наслідком 

відповідальність, установлену законом. 

6  Порядок функціонування автоматизованої системи 

документообігу суду, в тому числі видачі вироків, ухвал 

суду та виконавчих документів, передачі справ до 

електронного архіву, зберігання текстів вироків, ухвал 

суду та інших процесуальних документів, надання 

інформації фізичним та юридичним особам, підготовки 

статистичних даних, визначається Положенням про 

автоматизовану систему документообігу суду. 

 

 

підлягають обов’язковій реєстрації в автоматизованій 

системі документообігу суду, яка здійснюється 

працівниками апарату відповідного суду в день 

надходження таких матеріалів. До автоматизованої 

системи документообігу суду в обов’язковому порядку 

вносяться: дата надходження матеріалів, скарги, 

клопотання, заяви або іншого процесуального документа, 

прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх 

суть, прізвище (найменування) особи (органу), від якої 

(якого) надійшли документи, прізвище працівника 

апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про 

рух судових документів, дані про суддю, який 

здійснював судове провадження, та інші дані, 

передбачені Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженим Радою суддів 

України за погодженням з Державною судовою 

адміністрацією України. 

3  Визначення судді (запасного судді, слідчого судді) або 

колегії суддів для конкретного судового провадження 

здійснюється автоматизованою системою документообігу 

суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, 

клопотання, заяви чи іншого процесуального документа 

за принципом вірогідності, який враховує кількість 

проваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, 

заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для 

судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, 

про перевірку яких порушується питання, перебування 

суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та 

закінчення терміну їх повноважень. Після визначення 

судді (запасного судді, слідчого судді) або колегії суддів 

для конкретного судового провадження не допускається 

внесення змін до реєстраційних даних щодо цього 

провадження, а також видалення цих даних з 

автоматизованої системи документообігу суду, крім 

випадків, установлених законом. 

 

4  Доступ до автоматизованої системи документообігу 

суду надається суддям та працівникам апарату 

відповідного суду згідно з їх функціональними 

обов’язками. 

5   Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої 

системи документообігу суду має наслідком 

відповідальність, установлену законом. 

6  Порядок функціонування автоматизованої системи 

документообігу суду, в тому числі видачі вироків, ухвал 

суду та виконавчих документів, передачі справ до 

електронного архіву, зберігання текстів вироків, ухвал 

суду та інших процесуальних документів, надання 

інформації фізичним та юридичним особам, підготовки 

статистичних даних, визначається Положенням про 

автоматизовану систему документообігу суду. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10
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Порівняльна таблиця Кримінального Процесуального Кодексу України  

 
Стаття  36 КПК Сторона обвинувачення 

 

ч. 4   Право на подання апеляційної чи касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 

України чи за нововиявленими обставинами мають 

також незалежно від їх участі в судовому провадженні 

прокурори вищого рівня: Генеральний прокурор, його 

перший заступник та заступники, керівник регіональної 

прокуратури, його перший заступник та заступники. 

 

 

 

 

        Генеральний прокурор, керівник регіональної 

прокуратури, їх перші заступники та заступники мають 

право доповнити, змінити або відмовитися від 

апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, 

внесених ними, керівниками, першими заступниками чи 

заступниками керівників або прокурорами прокуратур 

нижчого рівня. 

 

 

 

 

      У судовому провадженні з перегляду судових рішень 

в апеляційному чи касаційному порядку, Верховним 

Судом України або за нововиявленими обставинами 

можуть брати участь прокурори органу прокуратури 

вищого рівня. 

ч. 4  Право на подання апеляційної чи касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

або виключними обставинами мають також незалежно 

від їх участі в судовому провадженні прокурори вищого 

рівня: Генеральний прокурор, його перший заступник та 

заступники, керівник регіональної прокуратури, його 

перший заступник та заступники. 

{Абзац перший частини четвертої статті 36 в редакції 

Закону № 1697-VII від 14.10.2014; із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

Генеральний прокурор, керівник регіональної 

прокуратури, їх перші заступники та заступники мають 

право доповнити, змінити або відмовитися від 

апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, внесених ними, керівниками, першими 

заступниками чи заступниками керівників або 

прокурорами прокуратур нижчого рівня. 

{Абзац другий частини четвертої статті 36 із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 1697-VII від 

14.10.2014, № 2147-VIII від 03.10.2017} 

У судовому провадженні з перегляду судових 

рішень в апеляційному чи касаційному порядку, за 

нововиявленими або виключними обставинами можуть 

брати участь прокурори органу прокуратури вищого 

рівня. 

{Абзац третій частини четвертої статті 36 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014, № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

Стаття  60 КПК Заявник 

 

 ч. 2   Заявник має право: 

 

1-1) отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань; 

{Частину другу статті 60 доповнено пунктом 1-1 згідно 

із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

Стаття  65 КПК Свідок  

 

ч. 2   Не можуть бути допитані як свідки: 

 

 

7) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про 

обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що 

виникли під час ухвалення судового рішення, за 

винятком випадків кримінального провадження щодо 

прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, ухвали; 

ч. 2   Не можуть бути допитані як свідки: 

 

7) судді та присяжні - про обставини обговорення в 

нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення 

судового рішення, за винятком випадків кримінального 

провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, ухвали; 

{Пункт 7 частини другої статті 65 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 
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Порівняльна таблиця Кримінального Процесуального Кодексу України  

 
Стаття  76  КПК Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні 

 

ч. 1  Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні під час досудового розслідування, не має 

права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, 

апеляційної і касаційної інстанцій, при перегляді судових 

рішень Верховним Судом України або за 

нововиявленими обставинами. 

 

ч. 2 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді першої інстанції, не має права брати 

участі у цьому ж провадженні в судах апеляційної і 

касаційної інстанцій, при перегляді судових рішень 

Верховним Судом України або за нововиявленими 

обставинами, а також у новому провадженні після 

скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. 

 

ч. 3 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді апеляційної інстанції, не має права 

брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і 

касаційної інстанцій, при перегляді судових рішень 

Верховним Судом України або за нововиявленими 

обставинами, а також у новому провадженні після 

скасування вироку або ухвали суду апеляційної інстанції. 

 

ч. 4 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді касаційної інстанції, не має права 

брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і 

апеляційної інстанцій, при перегляді судових рішень 

Верховним Судом України або за нововиявленими 

обставинами, а також у новому провадженні після 

скасування вироку або ухвали суду касаційної інстанції. 

ч. 1 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні під час досудового розслідування, не має 

права брати участі у цьому ж провадженні в суді першої, 

апеляційної і касаційної інстанцій. 

{Частина перша статті 76 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 2 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді першої інстанції, не має права брати 

участі у цьому ж провадженні в судах апеляційної і 

касаційної інстанцій, а також у новому провадженні після 

скасування вироку або ухвали суду першої інстанції. 

{Частина друга статті 76 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 3 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді апеляційної інстанції, не має права 

брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і 

касаційної інстанцій, а також у новому провадженні після 

скасування вироку або ухвали суду апеляційної інстанції. 

{Частина третя статті 76 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 4 Суддя, який брав участь у кримінальному 

провадженні в суді касаційної інстанції, не має права 

брати участі у цьому ж провадженні в судах першої і 

апеляційної інстанцій, а також у новому провадженні 

після скасування вироку або постанови суду касаційної 

інстанції. 

     {Частина четверта статті 76 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 77 КПК  Підстави для відводу прокурора, слідчого 

 

ч. 2  Попередня участь прокурора у цьому ж 

кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і 

касаційної інстанцій, у провадженні при перегляді 

судових рішень Верховним Судом України як прокурора 

не є підставою для його відводу 

ч. 2 Попередня участь прокурора у цьому ж 

кримінальному провадженні в суді першої, апеляційної і 

касаційної інстанцій, як прокурора не є підставою для 

його відводу. 

{Частина друга статті 77 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  87 КПК  Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини 

 

 ч. 3  Недопустимими є також докази, що були отримані: 

 

3) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи у зв’язку з 

недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії. 

Факт недопущення до участі в обшуку адвокат 

зобов’язаний довести в суді під час судового 

провадження; 

{Частину третю статті 87 доповнено пунктом 3 
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Порівняльна таблиця Кримінального Процесуального Кодексу України  

 
згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

4) під час виконання ухвали про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала 

винесена слідчим суддею без проведення повної 

технічної фіксації засідання. 

{Частину третю статті 87 доповнено пунктом 4 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  99 КПК Документи 

 

ч. 4   Дублікат документа (документ, виготовлений таким 

же способом, як і його оригінал) може бути визнаний 

судом як оригінал документа. 

ч. 4 Дублікат документа (документ, виготовлений таким 

самим способом, як і його оригінал), а також копії 

інформації, що міститься в інформаційних 

(автоматизованих) системах, телекомунікаційних 

системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх 

невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором 

із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал 

документа. 

{Частина четверта статті 99 в редакції Закону № 

2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 104 КПК Протокол  

 

ч. 2  У випадку фіксування процесуальної дії під час 

досудового розслідування за допомогою технічних 

засобів про це зазначається у протоколі. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, 

текст показань може не вноситися до відповідного 

протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної 

дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі 

зазначається, що показання зафіксовані на носії 

інформації, який додається до нього. 

 

ч. 2 У випадку фіксування процесуальної дії під час 

досудового розслідування за допомогою технічних 

засобів про це зазначається у протоколі. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується 

допит, текст показань може не вноситися до відповідного 

протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної 

дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі 

зазначається, що показання зафіксовані на носії 

інформації, який додається до нього. 

Запис, здійснений за допомогою звуко- та 

відеозаписувальних технічних засобів під час проведення 

слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до 

протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не 

зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до 

протоколу обшуку та використані як доказ у 

кримінальному провадженні. 

{Частину другу статті 104 доповнено абзацом 

третім згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 107  Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження 

 

ч. 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. 

 

ч.1 Рішення про фіксацію процесуальної дії за 

допомогою технічних засобів під час досудового 

розслідування приймає особа, яка проводить відповідну 

процесуальну дію. За клопотанням учасників 

процесуальної дії застосування технічних засобів 

фіксування є обов’язковим. 

Виконання ухвали слідчого судді, суду про 
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ч. 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. 

проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується 

за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних 

засобів. 

{Частину першу статті 107 доповнено абзацом 

другим згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

Право безперешкодного фіксування проведення 

обшуку за допомогою відеозапису надається стороні 

захисту. 

{Частину першу статті 107 доповнено абзацом 

третім згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

{Частина перша статті 107 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 4 Фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження під час розгляду питань 

слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, 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. 

Слідчий суддя, суд може обмежити чи заборонити 

доступ сторін кримінального провадження з боку захисту 

до результатів технічного запису з метою забезпечення 

недопустимості розголошення відомостей досудового 

розслідування у разі, якщо на обґрунтування клопотання 

про проведення обшуку слідчий, прокурор надали 

результати проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

{Частину четверту статті 107 доповнено абзацом 

другим згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

{Частина четверта статті 107 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 124 КПК  Розподіл процесуальних витрат 

 

ч. 3   Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, 

Верховний Суд України, не приймаючи рішення про 

новий судовий розгляд, змінить судове рішення або 

ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл 

процесуальних витрат. 

ч. 3 Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не 

приймаючи рішення про новий судовий розгляд, змінить 

судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює 

розподіл процесуальних витрат. 

{Частина третя статті 124 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  160 КПК  Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

 

ч. 2  У клопотанні зазначаються:  

 

         7) обґрунтування необхідності вилучення речей і 

документів, якщо відповідне питання порушується 

ч. 2   У клопотанні зазначаються: 

 

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і 

оригіналів або копій документів, якщо відповідне 
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стороною кримінального провадження. питання порушується стороною кримінального 

провадження. 

{Пункт 7 частини другої статті 160 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  164  КПК  Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів 

 

ч. 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 

ч. 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; 

{Пункт 6 частини першої статті 164 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 165 КПК  Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів 

 

ч. 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. 

 

 

ч. 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. 

  

ч. 3   Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий 

доступ до речей і оригіналів або копій документів, 

зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або 

копій документів опис речей і оригіналів або копій 

документів, які були вилучені на виконання ухвали 

слідчого судді, суду. 

{Частина третя статті 165 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 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. 

{Частина четверта статті 165 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  168 КПК  Порядок тимчасового вилучення майна 

 

ч. 2 Тимчасове вилучення майна може здійснюватися 

також під час обшуку, огляду. 

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 

ч. 2   Тимчасове вилучення майна може здійснюватися 

також під час обшуку, огляду. 

 

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. 
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 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. 

{Частину другу статті 168 доповнено абзацом 

третім згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

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. 

{Частину другу статті 168 доповнено абзацом 

четвертим згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  190 КПК  Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу 

 

 ч. 3   Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу 

втрачає законну силу з моменту: 

 

2-1) добровільного з’явлення підозрюваного до 

слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий 

суддя, суд повідомляє прокурора; 

{Частину третю статті 190 доповнено пунктом 2-

1 згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017} 

 

Стаття  214 КПК  Початок досудового розслідування 

 

ч. 1  Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 

годин після подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме 

досудове розслідування, визначається керівником органу 

досудового розслідування. 

ч. 1  Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 

годин після подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення або після самостійного 

виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що 

можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

розпочати розслідування та через 24 години з моменту 

внесення таких відомостей надати заявнику витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який 

здійснюватиме досудове розслідування, визначається 

керівником органу досудового розслідування. 

{Частина перша статті 214 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  222  КПК   Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування 

 

1. Відомості досудового розслідування можна 1. Відомості досудового розслідування можна 
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розголошувати лише з дозволу слідчого або 

прокурора і в тому обсязі, в якому вони 

визнають можливим. 

 

 

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає 

осіб, яким стали відомі відомості досудового 

розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх 

обов’язок не розголошувати такі відомості без його 

дозволу. Незаконне розголошення відомостей 

досудового розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену законом. 

 

розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або 

прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають 

можливим. 

{Частина перша статті 222 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

2. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі 

відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в 

ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості 

без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей 

досудового розслідування тягне за собою кримінальну 

відповідальність, встановлену законом. 

{Частина друга статті 222 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  236 КПК  Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

 

ч. 1  Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи може бути виконана слідчим чи 

прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 

представник та інші учасники кримінального 

провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для 

участі в обшуку має право запросити спеціалістів. 

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення обшуку 

осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені. 

 

 

 

ч. 3    Перед початком виконання ухвали слідчого судді 

особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її 

відсутності - іншій присутній особі повинна бути 

пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор 

має право заборонити будь-якій особі залишити місце 

обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що 

заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог 

тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

ч.1  Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи може бути виконана слідчим чи 

прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 

представник, адвокат та інші учасники кримінального 

провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для 

участі в обшуку має право запросити спеціалістів. 

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення обшуку 

осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені. 

{Частина перша статті 236 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 3  Перед початком виконання ухвали слідчого судді 

особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її 

відсутності - іншій присутній особі повинна бути 

пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор 

має право заборонити будь-якій особі залишити місце 

обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що 

заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи 

іншому володінні якої проводиться обшук, має право 

користуватися правовою допомогою адвоката на будь-

якій стадії проведення обшуку. Невиконання цих вимог 

тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

{Частина третя статті 236 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  284 КПК Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 1   Кримінальне провадження закривається в разі, 

якщо: 

 

10) існує 14 е скасована постанова слідчого, 

прокурора про закриття кримінального провадження з 

підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19/paran56#n56
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2213-19/paran57#n57
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ч. 4     Про закриття кримінального провадження слідчий, 

прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у 

порядку, встановленому цим Кодексом. 

     Слідчий приймає постанову про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини першої цієї 

статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній 

особі не повідомлялося про підозру. 

 

 

ч. 7   Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 

частини першої цієї статті, виявляються під час судового 

розгляду, суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний 

вирок. 

         Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9 

частини першої цієї статті, виявляються під час судового 

провадження, а також у випадку, передбаченому 

пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє 

ухвалу про закриття кримінального провадження. 

 

кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що 

розслідувалося із дотриманням вимог щодо підслідності. 

{Частину першу статті 284 доповнено пунктом 10 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 4 Про закриття кримінального провадження слідчий, 

прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у 

порядку, встановленому цим Кодексом. 

Слідчий приймає постанову про закриття 

кримінального провадження з підстав, 

передбачених пунктами 1, 2, 4, 9, 10 частини першої цієї 

статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній 

особі не повідомлялося про підозру. 

{Абзац другий частини четвертої статті 284 із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 63-VIII від 

25.12.2014, № 2213-VIII від 16.11.2017} 

ч. 7 Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини 

першої цієї статті, виявляються під час судового 

розгляду, суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний 

вирок. 

Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 

10 частини першої цієї статті, виявляються під час 

судового провадження, а також у випадку, 

передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, 

суд постановляє ухвалу про закриття кримінального 

провадження. 

{Абзац другий частини сьомої статті 284 із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 63-VIII від 

25.12.2014, № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  303 КПК  Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на оскарження 

 

ч. 1    На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у 

невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого 

майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а 

також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він 

зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

- заявником, потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

володільцем тимчасово вилученого майна 

 

ч. 1    На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у 

невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого 

майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а 

також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він 

зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

- заявником, потерпілим, його представником чи 

законним представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним представником, представником 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

володільцем тимчасово вилученого майна, іншою 

особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під 

час досудового розслідування; 

{Пункт 1 частини першої статті 303 із змінами, 
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внесеними згідно із Законами № 314-VII від 23.05.2013, № 

2213-VIII від 16.11.2017} 

9-1) рішення прокурора про відмову в задоволенні 

скарги на недотримання розумних строків слідчим, 

прокурором під час досудового розслідування - особою, 

якій відмовлено у задоволенні скарги, її представником, 

законним представником чи захисником. 

{Частину першу статті 303 доповнено пунктом 9-

1 згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 308 КПК  Оскарження недотримання розумних строків 

 

ч. 1  Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають 

право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання 

розумних строків слідчим, прокурором під час 

досудового розслідування. 

ч. 1 Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші 

особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під 

час досудового розслідування, мають право оскаржити 

прокурору вищого рівня недотримання розумних строків 

слідчим, прокурором під час досудового розслідування. 

{Частина перша статті 308 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття 314 КПК  Підготовче судове засідання 

 

ч. 3   У підготовчому судовому засіданні суд має право 

прийняти такі рішення: 

       2) закрити провадження у випадку встановлення 

підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої 

або частиною другою статті 284 цього Кодексу 

ч. 3   У підготовчому судовому засіданні суд має право 

прийняти такі рішення: 

2) закрити провадження у випадку встановлення 

підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої 

або частиною другою статті 284 цього Кодексу; 

{Пункт 2 частини третьої статті 314 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від 16.11.2017} 

 

Стаття  315 КПК  Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду 

 

ч. 2  З метою підготовки до судового розгляду суд: 

 

        4) розглядає клопотання учасників судового 

провадження про: 

        здійснення судового виклику певних осіб до суду 

для допиту; 

        витребування певних речей чи документів. 

 

ч. 2   З метою підготовки до судового розгляду суд: 

 

4) розглядає клопотання учасників судового 

провадження про: 

здійснення судового виклику певних осіб до суду 

для допиту; 

витребування певних речей чи документів; 

здійснення судового розгляду в закритому судовому 

засіданні. 

{Пункт 4 частини другої статті 315 доповнено 

абзацом четвертим згідно із Законом № 2213-VIII від 

16.11.2017} 

 

{Положення третього речення частини третьої 

статті 315 втрачає чинність, як таке, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним) згідно з 

Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2017 від 
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23.11.2017} 

3. Під час підготовчого судового засідання суд за 

клопотанням учасників судового провадження має право 

обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі запобіжний 

захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких 

клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За відсутності 

зазначених клопотань сторін кримінального провадження 

застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового розслідування, 

вважається продовженим. 

 

Стаття  323 КПК  Наслідки неприбуття обвинуваченого 

 

 ч. 3   Судовий розгляд у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-

1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який 

переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне 

судове провадження) та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. 

 

(абз.6) За наявності у такому провадженні інших 

обвинувачених за клопотанням прокурора судовий 

розгляд здійснюється у судовому засіданні у одному 

кримінальному провадженні. 

{Частину третю статті 323 доповнено абзацом 

шостим згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017} 

 

 

Стаття  336 КПК  Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження 

ч. 9   Дистанційне судове провадження згідно з 

правилами цієї статті може здійснюватися в судах 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному 

Суді України під час здійснення судового провадження з 

будь-яких питань, розгляд яких віднесено до компетенції 

суду. 

ч. 9   Дистанційне судове провадження згідно з 

правилами цієї статті може здійснюватися в судах 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій під час 

здійснення судового провадження з будь-яких питань, 

розгляд яких віднесено до компетенції суду. 

{Частина дев'ята статті 336 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  368 КПК  Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку 

 

ч. 6  Обираючи і застосовуючи норму закону України 

про кримінальну відповідальність до суспільно 

небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує 

висновки Верховного Суду України, викладені в його 

постановах, у випадках, передбачених частиною 

четвертою статті 455 і частиною другою статті 456 цього 

Кодексу. 

Суд має право відступити від правової позиції, 

викладеної у висновках Верховного Суду України, з 

ч. 6   Обираючи і застосовуючи норму закону України 

про кримінальну відповідальність до суспільно 

небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує 

висновки щодо застосування відповідних норм права, 

викладені в постановах Верховного Суду. 

{Частина шоста статті 368 в редакції Законів № 

192-VIII від 12.02.2015, № 2147-VIII від 03.10.2017} 
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одночасним наведенням відповідних мотивів. 

 

Стаття  369 КПК  Види судових рішень 

 

 ч. 3  Суд касаційної інстанції у випадках, передбачених 

цим Кодексом, приймає постанови. 

{Статтю 369 доповнено частиною третьою згідно 

із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 387 КПК  Відбір присяжних у суді 

 

ч. 5    Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних 

від участі в розгляді кримінального провадження, а 

також із самовідводом і відводом присяжних, 

вирішуються ухвалою суду у складі двох професійних 

суддів, що постановляється після проведення наради на 

місці без виходу до нарадчої кімнати, крім випадків, 

коли вихід до нарадчої кімнати буде визнаний судом 

необхідним. У разі якщо судді не прийшли до 

одноголосного рішення щодо вирішення питання, 

пов’язаного зі звільненням присяжного від участі в 

розгляді кримінального провадження або самовідводом 

чи відводом присяжного, присяжний вважається 

звільненим від участі в розгляді кримінального 

провадження або відведеним. 

ч. 5    Усі питання, пов’язані зі звільненням присяжних 

від участі в розгляді кримінального провадження, а також 

із самовідводом і відводом присяжних, вирішуються 

ухвалою суду у складі двох суддів, що постановляється 

після проведення наради на місці без виходу до нарадчої 

кімнати, крім випадків, коли вихід до нарадчої кімнати 

буде визнаний судом необхідним. У разі якщо судді не 

прийшли до одноголосного рішення щодо вирішення 

питання, пов’язаного зі звільненням присяжного від 

участі в розгляді кримінального провадження або 

самовідводом чи відводом присяжного, присяжний 

вважається звільненим від участі в розгляді 

кримінального провадження або відведеним. 

{Частина п'ята статті 387 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  391 КПК  Порядок наради і голосування в суді присяжних 

 

ч. 5  У випадку, коли серед більшості складу суду, яка 

ухвалила рішення, відсутні професійні судді, 

головуючий зобов’язаний надати допомогу присяжним у 

складенні судового рішення. 

ч. 5  У випадку, коли серед більшості складу суду, яка 

ухвалила рішення, відсутні судді, головуючий 

зобов’язаний надати допомогу присяжним у складенні 

судового рішення. 

{Частина п'ята статті 391 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  434 - 1 КПК  Підстави для передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної або 

Великої Палати Верховного Суду 

1 Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає таке 

кримінальне провадження на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає за необхідне 

відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї палати або у складі такої палати. 

2 Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, 

передає таке кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне 

відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше 

ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи іншої 

об’єднаної палати. 

3 Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або 

об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така 

колегія (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів 
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(палати, об’єднаної палати) іншого касаційного суду. 

4 Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або 

об’єднаної палати, передає таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така 

колегія суддів (палата, об’єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми 

права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати. 

5 Суд, який розглядає кримінальне провадження в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право 

передати таке кримінальне провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що 

справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та 

формування єдиної правозастосовчої практики. 

{Кодекс доповнено статтею 434-1 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  434 - 2- КПК Порядок передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати, 

Великої Палати Верховного Суду 

 

1. Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи. 

2. Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду вирішується більшістю від складу, що його розглядає. 

3. Питання про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції. 

4. Про передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду суд постановляє ухвалу з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо 

застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному частинами першою - 

четвертою статті 434-1 цього Кодексу, або із обґрунтуванням підстав, визначених частиною п’ятою статті 434-1 цього 

Кодексу. 

5. Суддя, не згодний з рішенням про передачу (відмову у передачі) кримінального провадження на розгляд 

палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про 

передачу кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати або в постанові, 

прийнятій за результатами касаційного розгляду. 

6. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі кримінального 

провадження на її розгляд, таке кримінальне провадження повертається відповідній колегії (палаті, об’єднаній 

палаті) для подальшого розгляду, про що постановляється ухвала. Кримінальне провадження, повернуте на розгляд 

колегії (палати, об’єднаної палати) не може бути передано повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду. 

7. Після передачі кримінального провадження на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду визначений у ньому суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців 

Науково-консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування 

норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, 

крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий 

Верховним Судом. 

{Кодекс доповнено статтею 434-2 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття  441 КПК  Судові рішення суду касаційної інстанції 

 

ч. 1  З усіх процесуальних питань суд касаційної 

інстанції постановляє ухвали. 

 

 

ч. 1  Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у 

формі постанов. 

{Частина перша статті 441 в редакції Закону № 
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ч. 2 Судові рішення суду касаційної інстанції 

ухвалюються, проголошуються, видаються, 

роз’яснюються або надсилаються учасникам судового 

провадження в порядку, передбаченому статтями 368-

380 цього Кодексу. 

 

2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 2 Процедурні питання, пов’язані з рухом 

кримінального провадження, клопотання та заяви 

учасників справи, питання про відкладення розгляду 

кримінального провадження, оголошення перерви, 

зупинення кримінального провадження, а також в інших 

випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються 

судом касаційної інстанції шляхом постановлення ухвал 

в порядку, визначеному цим Кодексом для 

постановлення ухвал суду першої інстанції з 

урахуванням особливостей, передбачених главою 

32 цього Кодексу. 

{Статтю 441 доповнено новою частиною згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 3  Постанова або ухвала суду касаційної інстанції 

оформлюється суддею-доповідачем (іншим суддею, якщо 

суддя-доповідач не згодний з постановою/ухвалою) і 

підписується всім складом суду, який розглядав 

кримінальне провадження, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. 

{Статтю 441 доповнено новою частиною згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 442 КПК  Постанова суду касаційної інстанції 

 

Ст.442 Зміст ухвали суду касаційної інстанції 

ч. 1  Ухвала суду касаційної інстанції складається з: 

        1) вступної частини із зазначенням: 

         дати і місця її постановлення; 

 

 

 

 

        2) мотивувальної частини із зазначенням: 

 

мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при 

постановленні ухвали, і положення закону, яким він 

керувався; 

 

 

 

 

        3) резолютивної частини із зазначенням: 

 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її 

оскарження. 

 

 

 

ч. 1  Постанова суду касаційної інстанції складається з: 

{Абзац перший частини першої статті 442 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її прийняття; 

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 442 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

         2) мотивувальної частини із зазначенням: 

 

мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при 

прийнятті постанови, і положення закону, яким він 

керувався 

{Абзац шостий пункту 2 частини першої статті 

442 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII 

від 03.10.2017} 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

строку і порядку набрання постановою законної 

сили. 

{Абзац четвертий пункту 3 частини першої статті 

442 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII 

від 03.10.2017} 
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ч. 2   При залишенні касаційної скарги без задоволення в 

ухвалі зазначається, якими нормами права 

спростовуються її доводи. 

 

 

ч. 3  При скасуванні або зміні судових рішень в ухвалі 

має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому 

саме полягають ці порушення. 

 

ч. 2   При залишенні касаційної скарги без задоволення в 

постанові зазначається, якими нормами права 

спростовуються її доводи. 

{Частина друга статті 442 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 3  При скасуванні або зміні судових рішень в постанові 

має бути зазначено, які статті закону порушено та в чому 

саме полягають ці порушення. 

{Частина третя статті 442 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 4  У постанові палати, об’єднаної палати, Великої 

Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, 

як саме повинна застосовуватися норма права, із 

застосуванням якої не погодилася колегія суддів або 

палата, об’єднана палата, що передала справу відповідно 

на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати 

Верховного Суду. 

{Статтю 442 доповнено частиною п'ятою згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

ч. 5  Постанова Верховного Суду є остаточною і 

оскарженню не підлягає. 

{Статтю 442 доповнено частиною п'ятою згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Глава 33. Провадження у Верховному Суді України 

 

(виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) 

Глава 34. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

(Назва глави 34 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 459 КПК  Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами 

{Назва статті 459 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

1 Судові рішення, що набрали законної сили, можуть 

бути переглянуті за нововиявленими обставинами. 

 

 

2   Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, 

неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, 

завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується 

вирок; 

2) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи 

1 Судові рішення, що набрали законної сили, 

можуть бути переглянуті за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

{Частина перша статті 459 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

2 Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, 

неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, 

завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується 

вирок; 
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суду під час кримінального провадження; 

 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для 

ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що 

належить переглянути; 

4) визнання Конституційним Судом України 

неконституційності закону України, іншого акта (їх 

окремих положень) або надання Конституційним Судом 

України офіційного тлумачення положень Конституції 

України, що є відмінним від того, як їх застосував суд 

при вирішенні справи; 

5) інші обставини, які не були відомі суду на час 

судового розгляду при ухваленні судового рішення і які 

самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами 

доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить 

переглянути. 

3 Обставини, передбачені пунктами 2 і 3 частини 

другої цієї статті, повинні бути встановлені вироком 

суду, що набрав законної сили, а при неможливості 

ухвалення вироку - підтверджені матеріалами 

розслідування. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами у разі прийняття нових законів, інших 

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та 

інші нормативно-правові акти, що діяли на час 

здійснення провадження, не допускається. 

 

{Пункт 2 частини другої статті 459 виключено на 

підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою 

для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що 

належить переглянути; 

4) інші обставини, які не були відомі суду на час 

судового розгляду при ухваленні судового рішення і які 

самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами 

доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить 

переглянути. 

{Пункт 4 частини другої статті 459 в редакції 

Законів № 2136-VIII від 13.07.2017, № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

{Пункт 5 частини другої статті 459 виключено на 

підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

3  Виключними обставинами визнаються: 

1) встановлена Конституційним Судом України 

неконституційність, конституційність закону, іншого 

правового акта чи їх окремого положення, застосованого 

судом при вирішенні справи; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи 

судом; 

3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або 

зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду 

під час кримінального провадження, внаслідок якого 

було ухвалено судове рішення. 

{Частина третя статті 459 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

4  Обставини, передбачені пунктом 3 частини 

третьої цієї статті, повинні бути встановлені вироком 

суду, що набрав законної сили. Обставини, що 

стосуються зловживання слідчого, прокурора, слідчого 

судді чи суду під час кримінального провадження, у разі 

неможливості ухвалення вироку можуть бути 

підтверджені постановою або ухвалою про закриття 

кримінального провадження, ухвалою про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

{Частина статті 459 в редакції Закону № 2147-VIII 

від 03.10.2017} 

5 Перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами у разі прийняття нових законів, інших 

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та 

інші нормативно-правові акти, що діяли на час 

здійснення провадження, не допускається. 
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Стаття 460 КПК  Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами 

(Назва статті 460 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами 

ч. 1 Учасники судового провадження мають право 

подати заяву про перегляд за нововиявленими 

обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, 

яке набрало законної сили. 

 

 

ч. 1  Учасники судового провадження мають право 

подати заяву про перегляд за нововиявленими або 

виключними обставинами судового рішення суду будь-

якої інстанції, яке набрало законної сили. 

{Частина перша статті 460 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 461 КПК  Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами 

(Назва статті 461 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

 ч. 5  Заяву про перегляд судового рішення за 

виключними обставинами може бути подано: 

1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої 

статті 459 цього Кодексу, - протягом тридцяти днів із дня 

офіційного оприлюднення відповідного рішення 

Конституційного Суду України; 

2) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 

третьої статті 459 цього Кодексу, - особою, на користь 

якої постановлено рішення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, не 

пізніше тридцяти днів із дня, коли така особа дізналася 

або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу 

остаточного; 

3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини 

третьої статті 459 цього Кодексу, - протягом тридцяти 

днів із дня, коли вирок у кримінальному провадженні 

набрав законної сили. У разі неможливості ухвалення 

вироку суду заяву може бути подано протягом тридцяти 

днів із дня встановлення відповідною ухвалою або 

постановою суду обставин, передбачених пунктом 3 

частини третьої статті 459 цього Кодексу. 

{Статтю 461 доповнено частиною п'ятою згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 462 КПК  Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами 

(Назва статті 462 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами 

ч. 1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами подається в письмовій 

ч. 1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами подається 

в письмовій формі. 

{Частина перша статті 462 із змінами, внесеними 
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формі. 

 

ч. 2   У заяві про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами зазначаються: 

 

 

 

 

 

         3) судове рішення, про перегляд якого за 

нововиявленими обставинами подається заява; 

 

 

 

 

 

        5) обґрунтування з посиланням на обставини, що 

підтверджують наявність нововиявлених обставин, та 

зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду; 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

ч. 2 У заяві про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами 

зазначаються: 

{Абзац перший частини другої статті 462 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

3) судове рішення, про перегляд якого за 

нововиявленими або виключними обставинами подається 

заява; 

{Пункт 3 частини другої статті 462 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

5) обґрунтування з посиланням на обставини, що 

підтверджують наявність нововиявлених або виключних 

обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до суду; 

{Пункт 5 частини другої статті 462 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

5-1) клопотання особи про витребування копії 

рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої 

визнана Україною, в органу, відповідального за 

координацію виконання рішень міжнародної судової 

установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка 

подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд 

судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 

частини третьої статті 459 цього Кодексу; 

{Частину другу статті 462 доповнено пунктом 5-

1 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

5-2) клопотання про поновлення строку подання 

заяви 

{Частину другу статті 462 доповнено пунктом 5-

2 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 463 КПК  Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами 

(Назва статті 463 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами подається до суду тієї 

інстанції, який першим допустив помилку внаслідок 

незнання про існування таких обставин. 

 

2 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами у разі вчинення суддею 

злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або 

 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами подається 

до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку 

внаслідок незнання про існування таких обставин, крім 

випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті. 

{Частина перша статті 463 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

2 Заява про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок 
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необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, 

суддею якого він був. 

 

якого ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, 

подається до суду тієї інстанції, суддею якого він був. 

{Частина друга статті 463 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

3 Заява про перегляд судового рішення за виключними 

обставинами у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні цієї справи судом подається до Верховного 

Суду для її розгляду у складі Великої Палати. 

{Статтю 463 доповнено частиною третьою згідно 

із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 464 КПК  Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами 

(Назва статті 464 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, що надійшла до суду, 

передається в порядку черговості судді суду. У розгляді 

заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими 

обставинами не має права брати участь суддя, який брав 

участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого 

порушується питання. 

2   Не пізніше наступного дня після надходження заяви 

до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам статті 

462 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття 

кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

3 До заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно з 

вимогами, передбаченими статтею 462 цього Кодексу, 

застосовуються правила частини третьої статті 429 цього 

Кодексу. Копія ухвали невідкладно надсилається особі, 

яка її подала, разом із заявою про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами й усіма 

доданими до неї матеріалами. 

4 Відкривши кримінальне провадження за 

нововиявленими обставинами, суддя надсилає учасникам 

судового провадження копії ухвали про відкриття 

провадження, заяви про перегляд і призначає дату, час та 

місце судового засідання, про що повідомляє зазначених 

осіб. 

 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, що 

надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які 

визначаються у порядку, встановленому статтею 35 цього 

Кодексу. 

{Частина перша статті 464 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

2 Не пізніше наступного дня після надходження заяви до 

суду суддя перевіряє її відповідність вимогам статті 

462 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття 

кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

3 До заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, яка не 

оформлена згідно з вимогами, передбаченими статтею 

462 цього Кодексу, застосовуються правила частини 

третьої статті 429 цього Кодексу. Копія ухвали 

невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із 

заявою про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами й усіма 

доданими до неї матеріалами. 

4 Відкривши кримінальне провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами, суддя 

надсилає учасникам судового провадження копії ухвали 

про відкриття провадження, заяви про перегляд і 

призначає дату, час та місце судового засідання, про що 

повідомляє зазначених осіб. 

{Текст статті 464 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 465 КПК  Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами та її наслідки 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran358#n358
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran362#n362
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(Назва статті 465 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки 

1  Особа, яка подала заяву про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами, має право 

відмовитися від заяви до початку судового розгляду. У 

разі прийняття відмови від заяви суд закриває 

кримінальне провадження за нововиявленими 

обставинами, про що постановляє ухвалу. 

 

2  Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами, не 

має права повторно звертатися до суду з такою самою 

заявою з тих самих підстав. 

 

 

 

1 Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинами, має 

право відмовитися від заяви до початку судового 

розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд 

закриває кримінальне провадження за нововиявленими 

або виключними обставинами, про що постановляє 

ухвалу. 

2 Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, не має права повторно звертатися до суду з 

такою самою заявою з тих самих підстав. 

{Текст статті 465 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 466 КПК  Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами 

(Назва статті 466 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 

 

Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового 

рішення за нововиявленими обставинами 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами розглядається судом 

протягом двох місяців з дня її надходження згідно з 

правилами, передбаченими цим Кодексом для 

кримінального провадження в суді тієї інстанції, яка 

здійснює перегляд. 

2  Учасники судового провадження повідомляються про 

дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове 

засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не 

перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового 

рішення. 

3  Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання 

судового рішення, яке переглядається за нововиявленими 

обставинами, до закінчення перегляду. 

4   Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, 

що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається 

за нововиявленими обставинами, якщо вони не 

оспорюються. 

 

 

1 Заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами 

розглядається судом протягом двох місяців з дня її 

надходження згідно з правилами, передбаченими цим 

Кодексом для кримінального провадження в суді тієї 

інстанції, яка здійснює перегляд. 

2  Учасники судового провадження повідомляються про 

дату, час та місце розгляду заяви. Неприбуття у судове 

засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не 

перешкоджає розгляду заяви і перегляду судового 

рішення. 

3  Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання 

судового рішення, яке переглядається за нововиявленими 

або виключними обставинами, до закінчення перегляду. 

4 Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, 

що встановлені в судовому рішенні, яке переглядається 

за нововиявленими або виключними обставинами, якщо 

вони не оспорюються. 

{Текст статті 466 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 467 КПК  Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами 

(Назва статті 467 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017) 
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Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами 

1  Суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити 

новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву 

про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами без задоволення. При ухваленні нового 

судового рішення суд користується повноваженнями 

суду відповідної інстанції. 

2  Судове рішення за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими обставинами може бути 

оскаржене в порядку, передбаченому цим Кодексом для 

оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З 

набранням законної сили новим судовим рішенням 

втрачають законну силу судові рішення інших судів у 

цьому кримінальному провадженні. 

 

 

 

1 Суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити 

новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву 

про перегляд судового рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами без задоволення. При 

ухваленні нового судового рішення суд користується 

повноваженнями суду відповідної інстанції. 

2 Судове рішення за наслідками кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами може бути оскаржене в порядку, 

передбаченому цим Кодексом для оскарження судових 

рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної 

сили новим судовим рішенням втрачають законну силу 

судові рішення інших судів у цьому кримінальному 

провадженні. 

{Текст статті 467 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 532 КПК  Набрання судовим рішенням законної сили 

 

ч. 4 Судові рішення суду апеляційної та касаційної 

інстанцій, Верховного Суду України набирають законної 

сили з моменту їх проголошення. 

ч. 4  Судові рішення суду апеляційної та касаційної 

інстанцій набирають законної сили з моменту їх 

проголошення. 

{Частина четверта статті 532 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 535 КПК  Звернення судового рішення до виконання 

 

ч. 1 Судове рішення, що набрало законної сили, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом, звертається до 

виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним 

законної сили або повернення матеріалів кримінального 

провадження до суду першої інстанції із суду 

апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду 

України. 

ч. 1 Судове рішення, що набрало законної сили, якщо 

інше не передбачено цим Кодексом, звертається до 

виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним 

законної сили або повернення матеріалів кримінального 

провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної 

чи касаційної інстанції. 

{Частина перша статті 535 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 
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