
Зразки звернень
до прокурора та
слідчого судді



ЗРАЗОК 
      Прокурору _______________________ 

(Назва відділення прокуратури) 

      ___________________________________________________ 
                   (Прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

___________________________________________________

       (Місце проживання заявника) 
      ___________________________________________________ 

    (Номер телефону) 

      ___________________________________________________ 

Номер кримінального провадження (якщо 

відомий) 

 
 

Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна 
 

Під час проведення ___зазначити дату обшуку (дд.мм.рррр)___ 
обшуку житла за адресою: __вказати адресу  було вилучено препарат  
замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (далі - 
ЗПТ) __вказати назву препарату та кількість  , який отримано мною як 
пацієнтом ЗПТ  для проходження безперервного лікування згідно з 
Порядком проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною 
залежністю, затверджений наказом МОЗ від 27.03.2012 № 200 (у редакції 
наказу Міністерства охорони здоров’я України 17.12.2015 №863) на підставі 
рецепта. 

Зазначений препарат вилучено незаконно, оскільки останній не  
входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі 
про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які 
вилучені законом з обігу. 

Вилучення зазначеного препарату порушує моє конституційне право 
на охорону здоров'я, медичну допомогу (ст.49 Конституції України), а саме 
щодо проведення замісної підтримувальної терапії  хворих з опіоїдною 
залежністю. 

Згідно листка призначень наступний прийом препарату призначено 
на __вказати дату наступного прийому препарату__. 

У зв'язку з викладеним, відповідно до ст. 169 КПК України прошу 
повернути мені повернути мені ___зазначити свої ПІБ___ тимчасово 
вилучений під час обшуку препарат ___вказати назву та кількість 
вилученого препарату _. 

 
 
 
 



Додатки*: 
 

1) копія протоколу обшуку (за наявності); 
2) копія документів, які підтверджують проходження лікування ЗПТ 

(довідка лікаря, листок призначень, тощо). 
 

 
Дата                                Підпис                                         Прізвище, ініціали
      
 
 
 
*Додатки – копії зазначених документів рекомендовано додати до заяви  



ЗРАЗОК    
      Слідчому судді ___________________ 
                                    (назва суду) 

___________________________________________________ 

                   (Прізвище, ім'я, по батькові заявника) 

___________________________________________________

       (Місце проживання заявника) 
      ___________________________________________________ 

    (Номер телефону) 

      ___________________________________________________ 

Номер кримінального провадження (якщо 

відомий) 

 
Клопотання про повернення тимчасово вилученого майна 

Під час проведення ___зазначити дату обшуку (дд.мм.рррр)___ 
обшуку житла за адресою: __вказати адресу  було вилучено препарат  
замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (далі - 
ЗПТ) __вказати назву препарату та кількість  , який отримано мною як 
пацієнтом ЗПТ  для проходження безперервного лікування згідно з 
Порядком проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною 
залежністю, затверджений наказом МОЗ від 27.03.2012 № 200 (у редакції 
наказу Міністерства охорони здоров’я України 17.12.2015 №863) на підставі 
рецепта. 

Ухвалою слідчого судді від вказати дату ухвали на вилучені речі 
накладено арешт. 

Зазначений препарат вилучено незаконно, оскільки останній не  
входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі 
про дозвіл на проведення обшуку,  препарат не відноситься до предметів, 
які вилучені законом з обігу і не є доказом у даному кримінальному 
провадженні. 

Вилучення зазначеного препарату порушує моє конституційне право 
на охорону здоров'я, медичну допомогу (ст.49 Конституції України), а саме 
щодо проведення замісної підтримувальної терапії  хворих з опіоїдною 
залежністю. 

Згідно листка призначень наступний прийом препарату призначено 
на __вказати дату наступного прийому препарату__. 

Накладення арешту та незаконне вилучення препарату може 
призвести до порушення безперервності лікування. 

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна  може бути скасовано 
повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового 
розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням 
підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, 
іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, 



щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в 
подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт 
накладено необґрунтовано. 

У зв'язку з викладеним, відповідно до ст. 169,  174 КПК України, 
прошу скасувати арешт на ___вказати назву та кількість вилученого 
препарату _та повернути мені ___зазначити свої ПІБ___ тимчасово 
вилучений під час обшуку препарат ___вказати назву та кількість 
вилученого препарату _. 

 
 
Додатки*: 
 
1) копія протоколу обшуку (за наявності); 
2) копія документів, які підтверджують проходження лікування ЗПТ 

(довідка лікаря, листок призначень, тощо). 
 
Дата                                           Підпис                 Прізвище, ініціали 
 
 
 
 
 
*Додатки – копії зазначених документів рекомендовано додати до заяви 


