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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до Кримінального процесуального кодексу України 

 

Редакція від 07.01.2018 року Редакція від 16.03.2018 року 

Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження 

 

2. Клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження на 

підставі ухвали слідчого судді подається до 

місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. 

 

 

2. Клопотання про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження на 

підставі ухвали слідчого судді подається до 

місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться 

(зареєстрований) орган досудового 

розслідування як юридична особа. 

 

У разі якщо фактичне місцезнаходження 

структурного підрозділу органу досудового 

розслідування відрізняється від 

зареєстрованого місцезнаходження органу 

досудового розслідування як юридичної 

особи, подання та розгляд клопотання про 

застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження здійснюються 

виключно слідчим суддею місцевого суду за 

зареєстрованим місцезнаходженням органу 

досудового розслідування як юридичної 

особи. 

 
{Частина друга статті 132 в редакції Закону 

№ 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів 

 

1. Клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу подається 

до місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування, і повинно містити: 

1. Клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу подається 

до місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться 

(зареєстрований) орган досудового 

розслідування як юридична особа, і повинно 

містити: 
 

{Абзац перший частини першої статті 184 в 

редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran128#n128
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran131#n131


Зміни проаналізували: адвокат, к.ю.н. – Качура Олександр, помічник адвоката – Сергійчук Владислав 

 

 

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування 

 

6. Рішення про об’єднання чи виділення 

матеріалів досудового розслідування не може 

бути оскаржене. 

6. Рішення про об’єднання чи виділення 

матеріалів досудового розслідування не може 

бути оскаржене. 

 

7. Днем початку досудового розслідування у 

провадженні, виділеному в окреме 

провадження, є день, коли було розпочато 

розслідування, з якого виділено окремі 

матеріали, а у провадженні, в якому об’єднані 

матеріали кількох досудових розслідувань, - 

день початку розслідування того 

провадження, яке розпочалося раніше. 

 
{Статтю 217 доповнено частиною сьомою 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 219. Строки досудового розслідування 

 

1. Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

 

1) протягом одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 

 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні злочину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Строк досудового розслідування 

обчислюється з моменту внесення відомостей 

про кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань до дня 

звернення до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності або до дня 

ухвалення рішення про закриття 

кримінального провадження. 

 

Строк досудового розслідування з моменту 

внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань до дня повідомлення 

особі про підозру становить: 

 

1) шість місяців - у кримінальному 

провадженні щодо кримінального проступку; 

 

2) дванадцять місяців - у кримінальному 

провадженні щодо злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

 

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному 

провадженні щодо тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. 
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2. Строк досудового розслідування може бути 

продовжений у порядку, передбаченому 

параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При 

цьому загальний строк досудового 

розслідування не може перевищувати: 

 

1) двох місяців із дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку; 

 

2) шести місяців із дня повідомлення особі 

про підозру у вчиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. 

 

3. Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до 

дня її скасування слідчим суддею або 

винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження, а також строк 

ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального 

провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не включається у 

строки, передбачені цією статтею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досудове розслідування повинно бути 

закінчено: 

 

1) протягом одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку; 

 

2) протягом двох місяців з дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні злочину. 

 
{Частина перша статті 219 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

 

2. Строк досудового розслідування може бути 

продовжений у порядку, передбаченому 

параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При 

цьому загальний строк досудового 

розслідування не може перевищувати: 

 

1) двох місяців із дня повідомлення особі про 

підозру у вчиненні кримінального проступку; 

 

2) шести місяців із дня повідомлення особі 

про підозру у вчиненні злочину невеликої або 

середньої тяжкості; 

 

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення 

особі про підозру у вчиненні тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. 

 

3. Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до 

винесення постанови про відновлення 

кримінального провадження, а також строк 

ознайомлення з матеріалами досудового 

розслідування сторонами кримінального 

провадження в порядку, передбаченому 

статтею 290 цього Кодексу, не включається у 

строки, передбачені цією статтею.  

 

Строк із дня винесення постанови про 

зупинення кримінального провадження до 

дня її скасування слідчим суддею 

включається у строки, передбачені цією 

статтею. 

 
{Частина третя статті 219 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 1950-VIII від 

16.03.2017; в редакції Закону № 2147-VIII від 
03.10.2017} 
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Стаття 234. Обшук 

 

1. Обшук проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення 

кримінального правопорушення, відшукання 

знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб. 

 

2. Обшук проводиться на підставі ухвали 

слідчого судді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке повинно 

містити відомості про: 

 

1) найменування кримінального провадження 

та його реєстраційний номер; 

 

2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням 

якого подається клопотання; 

 

3) правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

 

4) підстави для обшуку; 

 

5) житло чи інше володіння особи або 

частину житла чи іншого володіння особи, де 

планується проведення обшуку; 

1. Обшук проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення 

кримінального правопорушення, відшукання 

знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб. 

 

2. Обшук проводиться на підставі ухвали 

слідчого судді місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться 

(зареєстрований) орган досудового 

розслідування як юридична особа. 

 

У разі якщо фактичне місцезнаходження 

структурного підрозділу органу досудового 

розслідування відрізняється від 

зареєстрованого місцезнаходження органу 

досудового розслідування як юридичної 

особи, обшук проводиться виключно на 

підставі ухвали слідчого судді місцевого суду 

за зареєстрованим місцезнаходженням органу 

досудового розслідування як юридичної 

особи. 

 

3. У разі необхідності провести обшук 

слідчий за погодженням з прокурором або 

прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке повинно 

містити відомості про: 

 

1) найменування кримінального провадження 

та його реєстраційний номер; 

 

2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням 

якого подається клопотання; 

 

3) правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

 

4) підстави для обшуку; 

 

5) житло чи інше володіння особи або 

частину житла чи іншого володіння особи, де 

планується проведення обшуку; 
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6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні 

якої воно знаходиться; 

 

7) речі, документи або осіб, яких планується 

відшукати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До клопотання також мають бути додані 

оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий 

обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається 

клопотання. 

 

4. Клопотання про обшук розглядається у суді 

в день його надходження за участю слідчого 

або прокурора. 

 

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про обшук, якщо прокурор, 

слідчий не доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що: 

 

1) було вчинено кримінальне 

правопорушення; 

 

2) відшукувані речі і документи мають 

значення для досудового розслідування; 

 

3) відомості, які містяться у відшукуваних 

 

6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні 

якої воно знаходиться; 

 

7) індивідуальні або родові ознаки речей, 

документів, іншого майна або осіб, яких 

планується відшукати, а також їхній зв’язок із 

вчиненим кримінальним правопорушенням; 

 

8) обґрунтування того, що доступ до речей, 

документів або відомостей, які можуть у них 

міститися, неможливо отримати органом 

досудового розслідування у добровільному 

порядку шляхом витребування речей, 

документів, відомостей відповідно до частини 

другої статті 93 цього Кодексу, або за 

допомогою інших слідчих дій, передбачених 

цим Кодексом, а доступ до осіб, яких 

планується відшукати, - за допомогою інших 

слідчих дій, передбачених цим Кодексом. 

Зазначена вимога не поширюється на випадки 

проведення обшуку з метою відшукання 

знаряддя кримінального правопорушення, 

предметів і документів, вилучених з обігу. 

 

До клопотання також мають бути додані 

оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий 

обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається 

клопотання. 

 

4. Клопотання про обшук розглядається у суді 

в день його надходження за участю слідчого 

або прокурора. 

 

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про обшук, якщо прокурор, 

слідчий не доведе наявність достатніх підстав 

вважати, що: 

 

1) було вчинено кримінальне 

правопорушення; 

 

2) відшукувані речі і документи мають 

значення для досудового розслідування; 

 

3) відомості, які містяться у відшукуваних 
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речах і документах, можуть бути доказами 

під час судового розгляду; 

 

4) відшукувані речі, документи або особи 

знаходяться у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи. 

речах і документах, можуть бути доказами 

під час судового розгляду; 

 

4) відшукувані речі, документи або особи 

знаходяться у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи; 

 

5) за встановлених обставин обшук є 

найбільш доцільним та ефективним способом 

відшукання та вилучення речей і документів, 

які мають значення для досудового 

розслідування, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб, а 

також заходом, пропорційним втручанню в 

особисте і сімейне життя особи. 

 

6. У разі відмови у задоволенні клопотання 

про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи слідчий, прокурор не має 

права повторно звертатися до слідчого судді з 

клопотанням про дозвіл на обшук того самого 

житла чи іншого володіння особи, якщо у 

клопотанні не зазначені нові обставини, які не 

розглядалися слідчим суддею. 

 
{Стаття 234 в редакції Закону № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, 

прокурор, інша службова особа, яка бере 

участь у проведенні обшуку, зобов’язані 

допустити на місце його проведення 

захисника чи адвоката, повноваження якого 
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2. Обшук житла чи іншого володіння особи 

на підставі ухвали слідчого судді повинен 

відбуватися в час, коли завдається найменша 

шкода звичайним заняттям особи, яка ними 

володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не 

вважатиме, що виконання такої умови може 

суттєво зашкодити меті обшуку. 

 

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. 

 

 

 

 

 

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді 

повинен проводитися в обсязі, необхідному 

для досягнення мети обшуку. За рішенням 

слідчого чи прокурора може бути проведено 

обшук осіб, які перебувають в житлі чи 

іншому володінні, якщо є достатні підстави 

вважати, що вони переховують при собі 

предмети або документи, які мають значення 

для кримінального провадження. Обшук 

особи повинен бути здійснений особами тієї 

ж статі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

підтверджуються згідно з положеннями статті 

50 цього Кодексу. 

 

2. Обшук житла чи іншого володіння особи 

на підставі ухвали слідчого судді повинен 

відбуватися в час, коли заподіюється 

найменша шкода звичайним заняттям особи, 

яка ними володіє, якщо тільки слідчий, 

прокурор не вважатиме, що виконання такої 

умови може істотно зашкодити меті обшуку. 

 

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. 

 

Слідчий, прокурор не має права заборонити 

учасникам обшуку користуватися правовою 

допомогою адвоката або представника. 

Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити 

такого адвоката або представника до обшуку 

на будь-якому етапі його проведення. 

 

 

5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді 

повинен проводитися в обсязі, необхідному 

для досягнення мети обшуку. За рішенням 

слідчого чи прокурора може бути проведено 

обшук осіб, які перебувають в житлі чи 

іншому володінні, якщо є достатні підстави 

вважати, що вони переховують при собі 

предмети або документи, які мають значення 

для кримінального провадження. 

 

Обшук особи здійснюється особами тієї самої 

статі у присутності адвоката, представника на 

вимогу такої особи. Неявка адвоката, 

представника для участі у проведенні обшуку 

особи протягом трьох годин не перешкоджає 

проведенню обшуку. Хід і результати 

особистого обшуку підлягають обов’язковій 

фіксації у відповідному протоколі. 
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9. Другий примірник протоколу обшуку 

разом із доданим до нього описом вилучених 

документів та тимчасово вилучених речей (за 

наявності) вручається особі, у якої проведено 

обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому 

членові її сім’ї або його представникові. 

 

При проведенні обшуку на підприємстві, в 

установі або організації другий примірник 

протоколу вручається керівнику або 

представникові підприємства, установи або 

організації. 

9. Другий примірник протоколу обшуку 

разом із доданим до нього описом вилучених 

документів та тимчасово вилучених речей (за 

наявності) вручається особі, у якої проведено 

обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому 

членові її сім’ї або його представникові. 

 

При проведенні обшуку на підприємстві, в 

установі або організації другий примірник 

протоколу вручається керівнику або 

представникові підприємства, установи або 

організації. 

 

10. Обшук житла чи іншого володіння особи 

на підставі ухвали слідчого судді в 

обов’язковому порядку фіксується за 

допомогою аудіо- та відеозапису. 

 
{Стаття 236 із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 394-VIII від 13.05.2015 № 769-VIII від 

10.11.2015, № 2213-VIII від 16.11.2017; в редакції 

Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 242. Підстави проведення експертизи 

 

1. Експертиза проводиться експертом за 

зверненням сторони кримінального 

провадження або за дорученням слідчого 

судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, 

що мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання. Не 

допускається проведення експертизи для 

з’ясування питань права. 

 

 

 

 

 

 

2. Слідчий або прокурор зобов’язаний 

звернутися до експерта для проведення 

експертизи щодо: 

1. Експертиза проводиться експертною 

установою, експертом або експертами, за 

дорученням слідчого судді чи суду, наданим 

за клопотанням сторони кримінального 

провадження або, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування питань 

права. 

 
{Частина перша статті 242 в редакції Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

 

2. Слідчий або прокурор зобов’язані 

звернутися з клопотанням до слідчого судді 

для проведення експертизи щодо: 

 
{Абзац перший частини другої статті 242 в 

редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 
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Стаття 243. Порядок залучення експерта 

 

1. Сторона обвинувачення залучає експерта за 

наявності підстав для проведення експертизи, 

у тому числі за клопотанням сторони захисту 

чи потерпілого. 

 

2. Сторона захисту має право самостійно 

залучати експертів на договірних умовах для 

проведення експертизи, у тому числі 

обов’язкової. 

 

3. Експерт може бути залучений слідчим 

суддею за клопотанням сторони захисту у 

випадках та в порядку, передбачених статтею 

244 цього Кодексу. 

1. Експерт залучається за наявності підстав 

для проведення експертизи за дорученням 

слідчого судді чи суду, наданим за 

клопотанням сторони кримінального 

провадження. 

 
{Стаття 243 в редакції Закону № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

 

Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта 

 

1. У разі відмови слідчого, прокурора в 

задоволенні клопотання сторони захисту про 

залучення експерта особа, що заявила 

відповідне клопотання, має право звернутися 

з клопотанням про залучення експерта до 

слідчого судді. 

 

2. У клопотанні зазначається: 

 

1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 

 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

 

4) експерт, якого необхідно залучити, або 

експертна установа, якій необхідно доручити 

проведення експертизи; 

5) вид експертного дослідження, що 

необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. 

До клопотання також додаються: 

1) копії матеріалів, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

2) копії документів, які підтверджують 

1. У разі якщо для з’ясування обставин, що 

мають значення для кримінального 

провадження, необхідні спеціальні знання, 

сторони кримінального провадження мають 

право звернутися з клопотанням про 

проведення експертизи до слідчого судді. 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

 

1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 

 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

 

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються 

доводи клопотання; 

 

4) вид експертного дослідження, що 

необхідно провести, та перелік запитань, які 

необхідно поставити перед експертом. 

 

До клопотання також додаються копії 

матеріалів, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання. 
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неможливість самостійного залучення 

експерта стороною захисту. 

 

3. Клопотання розглядається слідчим суддею 

місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування, не пізніше п’яти днів із дня 

його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час 

його розгляду, проте її неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім 

випадків, коли її участь визнана слідчим 

суддею обов’язковою. 

 

4. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його 

особі, яка його подала, про що постановляє 

ухвалу. 

 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя 

має право за клопотанням учасників розгляду 

або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, 

що мають значення для вирішення 

клопотання. 

 

6. Слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотання має право своєю ухвалою 

доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам, якщо особа, 

що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

 

1) для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження, 

необхідне залучення експерта, проте сторона 

обвинувачення не залучила його або на 

вирішення залученого стороною 

обвинувачення експерта були поставлені 

запитання, що не дозволяють дати повний та 

належний висновок з питань, для з’ясування 

яких необхідне проведення експертизи, або 

існують достатні підстави вважати, що 

залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин 

надасть або надав неповний чи неправильний 

висновок; 

 

2) вона не може залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з 

 

 

 

3. Клопотання розглядається слідчим суддею 

місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування, не пізніше п’яти днів із дня 

його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час 

його розгляду, проте її неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім 

випадків, коли її участь визнана слідчим 

суддею обов’язковою. 

 

4. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті, повертає його 

особі, яка його подала, про що постановляє 

ухвалу. 

 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя 

має право за клопотанням учасників розгляду 

або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, 

що мають значення для вирішення 

клопотання. 

 

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, 

якщо особа, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, доведе, що для вирішення 

питань, що мають істотне значення для 

кримінального провадження, необхідне 

залучення експерта. 

 

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, 

якого необхідно залучити, або експертну 

установу, якій необхідно доручити 

проведення експертизи. 
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інших об’єктивних причин. 

 

7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені перед експертом 

особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням. Слідчий суддя має право не 

включити до ухвали запитання, поставлені 

особою, що звернулася з відповідним 

клопотанням, якщо відповіді на них не 

стосуються кримінального провадження або 

не мають значення для судового розгляду, 

обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

 

8. При задоволенні клопотання про залучення 

експерта слідчий суддя у разі необхідності 

має право за клопотанням особи, що 

звернулася з клопотанням про залучення 

експерта, вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно положень 

статті 245 цього Кодексу. 

 

 

7. До ухвали слідчого судді про доручення 

проведення експертизи включаються 

запитання, поставлені експертові особою, яка 

звернулася з відповідним клопотанням. 

Слідчий суддя має право не включити до 

ухвали запитання, поставлені особою, яка 

звернулася з відповідним клопотанням, якщо 

відповіді на них не стосуються кримінального 

провадження або не мають значення для 

судового розгляду, обґрунтувавши таке 

рішення в ухвалі. 

 

8. При задоволенні клопотання про залучення 

експерта слідчий суддя у разі необхідності 

має право за клопотанням особи, яка 

звернулася з клопотанням про залучення 

експерта, вирішити питання про отримання 

зразків для експертизи відповідно до 

положень статті 245 цього Кодексу. 

 
{Стаття 244 в редакції Закону № 2147-VIII від 
03.10.2017} 

 

 

Стаття 280. Підстави та порядок 

зупинення досудового розслідування 

 

Стаття 280. Підстави та порядок 

зупинення досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру 

 
{Назва статті 280 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 284. Закриття кримінального провадження та провадження щодо  

юридичної особи 

 

1. Кримінальне провадження закривається в 

разі, якщо: 

 

10) існує нескасована постанова слідчого, 

прокурора про закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених 

пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у 

кримінальному провадженні щодо того 

самого діяння, що розслідувалося із 

дотриманням вимог щодо підслідності. 

1. Кримінальне провадження закривається в 

разі, якщо: 

 

10) існує нескасована постанова слідчого, 

прокурора про закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених 

пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у 

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} 
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10) після повідомлення особі про підозру 

закінчився строк досудового розслідування, 

визначений статтею 219 цього Кодексу, крім 

випадку повідомлення особі про підозру у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого 

злочину проти життя та здоров’я особи. 

 
{Частину першу статті 284 доповнено пунктом 

10 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Слідчий, прокурор зобов’язані закрити 

кримінальне провадження також у разі, коли 

строк досудового розслідування, визначений 

статтею 219 цього Кодексу, закінчився та 

жодній особі не було повідомлено про 

підозру. 
 

{Частину першу статті 284 доповнено абзацом 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування 

 

1. Якщо внаслідок складності провадження 

неможливо закінчити досудове розслідування 

кримінального проступку (дізнання) у строк, 

зазначений у пункті 1 частини першої статті 

219 цього Кодексу, він може бути 

продовжений в межах строку, встановленого 

пунктом 1 частини другої статті 219 цього 

Кодексу, районним (міським) або іншим 

прирівняним до нього прокурором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Якщо досудове розслідування злочину 

(досудове слідство) неможливо закінчити у 

строк, зазначений у пункті 2 частини першої 

статті 219 цього Кодексу, він може бути 

1. Якщо досудове розслідування злочину або 

кримінального проступку до моменту 

повідомлення особі про підозру неможливо 

закінчити у строк, зазначений в абзаці 

другому частини першої статті 219 цього 

Кодексу, вказаний строк може бути 

неодноразово продовжений слідчим суддею 

за клопотанням прокурора або слідчого, 

погодженого з прокурором, на строк, 

встановлений пунктами 1-3 частини другої 

статті 219 цього Кодексу. 

 

2. Якщо внаслідок складності провадження 

неможливо закінчити досудове розслідування 

з дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального проступку (дізнання) 

у строк, зазначений у пункті 1 абзацу 

третього частини першої статті 219 цього 

Кодексу, він може бути продовжений в межах 

строку, встановленого пунктом 1 частини 

другої статті 219 цього Кодексу, районним 

(міським) або іншим прирівняним до нього 

прокурором. 

 

3. Якщо з дня повідомлення особі про підозру 

у вчиненні злочину досудове розслідування 

(досудове слідство) неможливо закінчити у 

строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього 
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продовжений в межах строків, встановлених 

пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 

цього Кодексу: 

 

 

1) до трьох місяців - керівником місцевої 

прокуратури; 

 

 

2) до шести місяців - керівником регіональної 

прокуратури або його першим заступником 

чи заступником; 

 

 

 

3) до дванадцяти місяців - Генеральним 

прокурором чи його заступниками. 

 

 

 

3. Строк досудового розслідування злочину 

може бути продовжений до трьох місяців, 

якщо його неможливо закінчити внаслідок 

складності провадження, до шести місяців - 

внаслідок особливої складності провадження, 

до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової 

складності провадження. 

частини першої статті 219 цього Кодексу, він 

може бути продовжений в межах строків, 

встановлених пунктами 2 та 3 частини другої 

статті 219 цього Кодексу: 

 

1) до трьох місяців - керівником місцевої 

прокуратури, заступником Генерального 

прокурора; 

 

2) до шести місяців - слідчим суддею за 

клопотанням слідчого, погодженим з 

керівником регіональної прокуратури або 

його першим заступником чи заступником, 

заступниками Генерального прокурора; 

 

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за 

клопотанням слідчого, погодженим з 

Генеральним прокурором чи його 

заступниками. 

 

4. Строк досудового розслідування злочину 

може бути продовжений до трьох місяців, 

якщо його неможливо закінчити внаслідок 

складності провадження, до шести місяців - 

внаслідок особливої складності провадження, 

до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової 

складності провадження. 

 

5. Клопотання про продовження строку 

досудового розслідування подається не 

пізніше п’яти днів до спливу строку 

досудового розслідування, встановленого 

статтею 219 цього Кодексу. 

 

Строк досудового розслідування, що 

закінчився, поновленню не підлягає. 

 
{Стаття 294 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1697-VII від 14.10.2014; в редакції 

Закону № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 295. Порядок продовження строку 

досудового розслідування 

 

1. Продовження строку досудового 

розслідування кримінального 

правопорушення здійснюється за 

клопотанням слідчого або прокурора, який 

здійснює нагляд за додержанням законів під 

час проведення цього досудового 

розслідування. 

Стаття 295. Порядок продовження строку 

досудового розслідування прокурором 

 

1. Продовження строку досудового 

розслідування кримінального 

правопорушення, у випадку, визначеному 

пунктом 1 частини третьої статті 294 цього 

Кодексу, здійснюється за клопотанням 

слідчого або прокурора, який здійснює нагляд 
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5. Рішення прокурора про продовження 

строку досудового розслідування або про 

відмову у такому продовженні приймається у 

формі постанови. 

за додержанням законів під час проведення 

цього досудового розслідування. 

 

5. Рішення прокурора про продовження 

строку досудового розслідування або про 

відмову у такому продовженні приймається у 

формі постанови. 

 

6. Прокурор задовольняє клопотання та 

продовжує строк досудового розслідування, 

якщо переконається, що додатковий строк 

необхідний для отримання доказів, які 

можуть бути використані під час судового 

розгляду, або для проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що ці дії не 

могли бути здійснені чи завершені раніше з 

об’єктивних причин. 

 

7. Якщо прокурор задовольняє клопотання 

слідчого, прокурора, він визначає новий строк 

досудового розслідування. Прокурор 

зобов’язаний визначити найкоротший строк, 

достатній для потреб досудового 

розслідування. 

 

8. Прокурор відмовляє у задоволенні 

клопотання та продовженні строку 

досудового розслідування у разі, якщо 

слідчий, прокурор, який звернувся з 

клопотанням, не доведе наявність підстав, 

передбачених частиною шостою цієї статті, а 

також якщо досліджені під час вирішення 

цього питання обставини свідчать про 

відсутність достатніх підстав вважати, що 

сталася подія кримінального 

правопорушення, яка дала підстави для 

повідомлення про підозру, та/або 

підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

 
{Частина восьма статті 295 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2234-VIII від 

07.12.2017} 

 

9. У разі відмови у продовженні строку 

досудового розслідування прокурор, який 

здійснює нагляд за додержанням законів під 

час проведення цього досудового 

розслідування, зобов’язаний протягом п’яти 
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днів здійснити одну з дій, передбачених 

частиною другою статті 283 цього Кодексу.  

 

{Стаття 295 в редакції Закону № 2147-VIII від 

03.10.2017} 

Стаття 296. Задоволення клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування 

 

{Статтю 296 виключено на підставі Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

Стаття 297. Відмова у задоволенні 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування 

 

{Статтю 297 виключено на підставі Закону № 

2147-VIII від 03.10.2017} 

 
Стаття 295-1. Порядок продовження 

строку досудового розслідування слідчим 

суддею 

 

1. У випадках, передбачених статтею 294 

цього Кодексу, продовження строку 

досудового розслідування здійснюється на 

підставі ухвали слідчого судді, постановленої 

за відповідним клопотанням прокурора або 

слідчого. 

 

2. У клопотанні про продовження строку 

досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру зазначаються: 

 

1) найменування (номер) кримінального 

провадження; 

 

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні 

дії, проведені під час кримінального 

провадження; 

 

3) обставини, що перешкоджали здійснити 

інші необхідні процесуальні дії раніше; 

 

4) строк, необхідний для проведення або 

завершення процесуальних дій; 

 

5) інші відомості, що обґрунтовують 

необхідність продовження строку досудового 

розслідування. 

 

У клопотанні про продовження строку 

досудового розслідування після повідомлення 

особі про підозру зазначаються: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran216#n216
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran216#n216
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran246#n246
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran246#n246
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran246#n246
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19/paran246#n246
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1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

 

2) найменування (номер) кримінального 

провадження; 

 

3) суть повідомленої підозри і правова 

кваліфікація кримінального правопорушення 

із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність, у 

вчиненні якого підозрюється особа; 

 

4) посилання на докази, якими 

обґрунтовується підозра; 

 

5) процесуальні дії, проведення або 

завершення яких потребує додаткового часу; 

 

6) значення результатів цих процесуальних 

дій для судового розгляду; 

 

7) строк, необхідний для проведення або 

завершення процесуальних дій; 

 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці 

процесуальні дії раніше. 

 

До клопотання також мають бути додані 

оригінали або копії документів та інших 

матеріалів, якими прокурор, слідчий 

обґрунтовує доводи клопотання, а також 

витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається 

клопотання. При цьому слідчий, прокурор 

зобов’язані зазначити у відповідному 

клопотанні найкоротший строк, достатній для 

потреб досудового розслідування. 

 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання 

подано без додержання вимог цієї статті, 

повертає його прокурору, слідчому, про що 

постановляє ухвалу. 

 

3. Слідчий суддя зобов’язаний розглянути 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування протягом трьох 

днів з дня його одержання, але в будь-якому 

разі до спливу строку досудового 

розслідування, за участю слідчого або 

прокурора, а також підозрюваного та його 
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захисника, у разі розгляду клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування після повідомлення особі про 

підозру. 

 

 

4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про продовження строку 

досудового розслідування до повідомлення 

особі про підозру у разі його протиправності 

та необґрунтованості. 

 

5. Крім підстав, передбачених частиною 

четвертою цієї статті, слідчий суддя 

відмовляє у задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування після повідомлення особі про 

підозру, якщо слідчий не доведе, що 

додатковий строк необхідний для отримання 

доказів, які можуть бути використані під час 

судового розгляду, або для проведення чи 

завершення проведення експертизи, за умови 

що ці дії не могли бути здійснені чи 

завершені раніше з об’єктивних причин, а 

також якщо досліджені під час вирішення 

цього питання обставини свідчать про 

відсутність достатніх підстав вважати, що 

сталася подія кримінального 

правопорушення, яка дала підстави для 

повідомлення про підозру, та/або 

підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

 

6. Про відмову у задоволенні клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування слідчим суддею 

постановляється вмотивована ухвала. 

 

7. У разі відмови слідчим суддею у 

продовженні строку досудового 

розслідування прокурор, який здійснює 

нагляд за додержанням законів під час 

проведення цього досудового розслідування, 

зобов’язаний протягом п’яти днів здійснити 

одну з дій, передбачених частиною другою 

статті 283 цього Кодексу. 

 

8. Ухвала слідчого судді про продовження 

строку досудового розслідування повинна 

відповідати загальним вимогам до судових 

рішень, передбачених цим Кодексом, а також 
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містити новий визначений строк досудового 

розслідування. 

 

9. Ухвала слідчого судді, прийнята за 

результатами розгляду клопотання про 

продовження строку досудового 

розслідування, оскарженню не підлягає. 

 
{Статтю 297

1
 глави 24 вважати статтею 

295
1
  згідно із Законом № 2234-VIII від 07.12.2017} 

 

Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути 

оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження 

 

1. На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора: 

 

9-1) 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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. На досудовому провадженні можуть бути 

оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора: 

 

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} 

 

10) повідомлення слідчого, прокурора про 

підозру після спливу одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального проступку або двох місяців з 

дня повідомлення особі про підозру у 

вчиненні злочину, але не пізніше закриття 

прокурором кримінального провадження або 

звернення до суду із обвинувальним актом - 

підозрюваним, його захисником чи законним 

представником. 

 

{Частину першу статті 303 доповнено пунктом 

10 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність  

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування 

 

2. Слідчий чи прокурор можуть самостійно 

скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 

2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього 

Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які 

2. Слідчий чи прокурор можуть самостійно 

скасувати рішення, передбачені пунктами 1, 

2, 5 і 6 частини першої статті 303 цього 

Кодексу, припинити дію чи бездіяльність, які 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2234-19/paran56#n56
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оскаржуються, що тягне за собою закриття 

провадження за скаргою. 

 

Прокурор може самостійно скасувати 

рішення, що передбачене пунктом 3 частини 

першої статті 303 цього Кодексу і 

оскаржується в порядку, передбаченому 

частиною шостою статті 284 цього Кодексу, 

що тягне за собою закриття провадження за 

скаргою. 

оскаржуються, що тягне за собою закриття 

провадження за скаргою. 

 

Прокурор може самостійно скасувати 

рішення, що передбачене пунктами 3 та 10 

частини першої статті 303 цього Кодексу і 

оскаржується в порядку, передбаченому 

частиною шостою статті 284 цього Кодексу, 

що тягне за собою закриття провадження за 

скаргою. 

 
{Абзац другий частини другої статті 305 із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 314-VII 

від 23.05.2013, № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування 

 

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

 

1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 

 

 

 

 

 

 

2) зобов’язання припинити дію; 

 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

 

4) відмову у задоволенні скарги. 

 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не може 

бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження. 

 

2. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування може бути про: 

 

1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 

 

1-1) скасування повідомлення про підозру; 

 
{Частину другу статті 307 доповнено пунктом 
1-1 згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

2) зобов’язання припинити дію; 

 

3) зобов’язання вчинити певну дію; 

 

4) відмову у задоволенні скарги. 

 

3. Ухвала слідчого судді за результатами 

розгляду скарги на рішення, дію чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора не може 

бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження, про скасування 

повідомлення про підозру та відмову у 

задоволенні скарги на повідомлення про 

підозру. 

 
{Частина третя статті 307 із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 2147-VIII від 

03.10.2017} 
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Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені  

під час досудового розслідування 

 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження, повернення 

скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого, прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній. 

 

 

 

 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження, про скасування 

повідомлення про підозру чи відмову у 

задоволенні скарги на повідомлення про 

підозру, повернення скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора або 

відмову у відкритті провадження по ній. 

 
{Частина друга статті 309 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду 

 

2. Суд має право своєю ухвалою доручити 

проведення експертизи експертній установі, 

експерту або експертам незалежно від 

наявності клопотання, якщо: 

 

1) суду надані кілька висновків експертів, які 

суперечать один одному, а допит експертів не 

дав змоги усунути виявлені суперечності; 

 

2) під час судового розгляду виникли 

підстави, передбачені частиною другою статті 

509 цього Кодексу. 

 

 

2. Суд має право своєю ухвалою доручити 

проведення експертизи експертній установі, 

експерту або експертам незалежно від 

наявності клопотання, якщо: 

 

1) суду надані кілька висновків експертів, які 

суперечать один одному, а допит експертів не 

дав змоги усунути виявлені суперечності; 

 

2) під час судового розгляду виникли 

підстави, передбачені частиною другою статті 

509 цього Кодексу; 

 

3) існують достатні підстави вважати 

висновок експерта (експертів) 

необґрунтованим чи таким, що суперечить 

іншим матеріалам справи або викликає інші 

обґрунтовані сумніви в його правильності; 

 

{Частину другу статті 332 доповнено пунктом 3 
згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017} 

 

 

Стаття 509. Психіатрична експертиза 

 

1. Слідчий, прокурор зобов’язані залучити 

експерта (експертів) для проведення 

психіатричної експертизи у разі, якщо під час 

кримінального провадження будуть 

встановлені обставини, які дають підстави 

вважати, що особа під час вчинення суспільно 

1. Слідчий, прокурор зобов’язані звернутися з 

клопотанням до слідчого судді щодо 

залучення експерта (експертів) для 

проведення психіатричної експертизи у разі, 

якщо під час кримінального провадження 

будуть встановлені обставини, які дають 
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небезпечного діяння була в неосудному або 

обмежено осудному стані або вчинила 

кримінальне правопорушення в осудному 

стані, але після його вчинення захворіла на 

психічну хворобу, яка позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії або 

керувати ними. Такими обставинами, 

зокрема, є: 

 

 

підстави вважати, що особа під час вчинення 

суспільно небезпечного діяння була в 

неосудному або обмежено осудному стані або 

вчинила кримінальне правопорушення в 

осудному стані, але після його вчинення 

захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє 

її можливості усвідомлювати свої дії або 

керувати ними. Такими обставинами, 

зокрема, є: 
 

{Абзац перший частини першої статті 509 із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 2147-VIII 
від 03.10.2017} 

 


