
Порядок проведення обшуку
регулюється статтями 234-236 
Кримінального процесуального кодексу
України

Це – слідча дія, яка проводиться для:

Виявлення та фіксації відомостей про
обставини вчинення кримінального
правопорушення
Відшукання знаряддя кримінального
правопорушення
Відшукання майна, яке було здобуте у результаті
вчинення кримінального правопорушення

Підстави 
для проведення
обшуку

Невідкладні випадки

Ухвала слідчого судді

Встановлення місця знаходження
розшукуваних осіб



Невідкладні випадки
проведення обшуку можуть
бути пов'язані з:

Врятуванням
життя людей та майна

Безпосереднім переслідуванням осіб,
підозрюваних у вчиненні кримінального

правопорушення

У такому разі прокурор, або слідчий,
або дізнавач за погодженням з
прокурором зобов’язаний невідкладно
після здійснення таких дій звернутися
до слідчого судді із клопотанням про
проведення обшуку.

Якщо прокурор відмовиться
погодити клопотання слідчого або
дізнавача про обшук, або слідчий
суддя відмовить у задоволенні
клопотання про обшук, то (!)

встановлені внаслідок такого обшуку
докази є недопустимими, а
отримана інформація підлягає
знищенню в порядку, передбаченому
статтею 255 Кримінального
процесуального кодексу України.



дата і місце  винесення ухвали;
назва та складу суду, інформація про
секретаря судового засідання;
номер кримінального провадження;
відомості про прокурора / слідчого /
дізнавача, який подав клопотання
про обшук;

положення закону, на підставі якого
виноситься ухвала;
житло, яке має бути піддане обшуку;
інформація про особу, якій належить
житло;
інформація про речі, документи або
осіб, для виявлення яких
проводиться обшук.

Обшук згідно з ухвалою 
слідчого судді обов'язково
має містити таку інформацію:

Ухвала надає право
проникнути до житла
лише один раз

Виготовляються дві копії ухвали, одна з яких перед
початком виконання надається особі, яка володіє
житлом, а за її відсутності - іншій присутній особі.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні,
копія ухвали повинна бути залишена на видному місці.
При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний
забезпечити схоронність майна та неможливість
доступу до нього сторонніх осіб.



Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла
може бути виконана слідчим чи прокурором
(сторонні особи - так звані помічники / статисти не
мають права бути присутні під час обшуку).

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.

Особи, присутні під час обшуку, при його проведенні
мають право робити заяви, що підлягають занесенню
до протоколу обшуку.

За рішенням слідчого чи прокурора може бути
проведено обшук осіб, які перебувають в житлі, якщо є
достатні підстави вважати, що вони переховують при
собі предмети або документи, які мають значення для
кримінального провадження.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі
ухвали слідчого судді обов'язково фіксується за
допомогою аудіо- та відеозапису.

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.

Якщо у Вас виникають правові питання, Ви
можете зателефонувати за Єдиним номером

системи безоплатної правової допомоги 
0800 213 103

або звернутися до адвоката на
www.prostoprav.in.ua




