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ПЕРЕДМОВА
Розшук осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування, слідчого судді, суду, або
ухиляються від відбування кримінального покарання,
має сприяти забезпеченню невідворотності покарання
осіб, винних у скоєнні правопорушень. Адже, якщо
правопорушення скоєне, а відповідальність не настала,
то це спричиняє шкоду авторитету закону та влади.
Зазвичай розшук зазначених осіб здійснюється у разі,
коли:
- після вчинення злочину особа переховується і
місцезнаходження
невідоме,
при
цьому
правоохоронними органами встановлені дані, що
свідчать про вчинення злочину конкретною особою, яку
оголошено в розшук;
- після оголошення про підозру щодо конкретної
особи обраний запобіжний захід, який не пов’язаний із
триманням під вартою, при цьому особа порушила
зобов’язання та переховується від органів досудового
розслідування та суду;
- після винесення обвинувального вироку і до
вступу його в законну силу щодо особи був застосований
запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою
чи домашнім арештом і особа порушила зобов’язання та
переховується від органів виконання кримінальних
покарань1.
Враховуючи необхідність виконання покладених
перед правоохоронними органами завдань в умовах АТО
та ООС при певній неузгодженості законодавства в
частині реалізації обов’язків щодо розшуку осіб, які
1Див.: Лисенко О.В. Організація розшуку осіб, які переховуються від
органів досудового розслідування та суду. Науковий вісник Національного
університету ДПС України (економіка, право). 2013. № 4. С.191. URL:
Nvnudpsu_2013_4_30.pdf.
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переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду або ухиляються від відбування
кримінального
покарання,
Головне
управління
Національної поліції України в Луганській області
ініціювало проведення наукового дослідження на тему
«Організація діяльності підрозділів карного розшуку НП
України щодо розшуку осіб, які переховуються від
органів досудового розслідування, слідчого судді, суду
або ухиляються від відбування кримінального покарання
в умовах АТО» (лист ГУНП в Луганській області від
20.12.2017 № 7863/111/14/03-2017).
У
запропонованих
науково-практичних
рекомендаціях надається перелік нормативно-правових
актів, які регламентують питання організації та
здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування, слідчого судді, суду або
ухиляються від відбування кримінального покарання,
наведений
процесуальний
порядок
оголошення
підозрюваного (обвинуваченого) в розшук, підстави та
порядок заведення оперативно-розшукової справи
«Розшук», алгоритм дій працівника поліції при виявленні
особи, яка оголошена в розшук та особливості взаємодія
працівників
поліції
з
підрозділами
Державної
прикордонної служби України та сектором міжнародного
поліцейського співробітництва під час організації
розшуку.
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РОЗДІЛ 1
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ, СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ АБО
УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
Регламентація діяльності Національної поліції, її
оперативних підрозділів щодо розшуку осіб, які
переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду або ухиляються від відбування
кримінального покарання здійснюється низкою законів
та інших нормативно-правових актів, які утворюють
певну систему, в якій кожний елемент взаємодіє один з
одним, має певне призначення, уводить працівників
оперативних підрозділів у русло спеціальних процедур,
вимог, що сприяє підтриманню у даній сфері режиму
законності, дозволяє контролювати дії осіб, що
здійснюють розшук, на кожному з етапів розшуку.
Зокрема, ключові процесуальні положення, що
стосуються питань організації розшуку вказаних вище
осіб, встановлені Кримінальним процесуальним кодексом
України (КПК України). Вони, зокрема, визначають
процесуальний статус органів досудового розслідування
(ст. 38), у тому числі органів Національної поліції, слідчі
яких уповноважені доручати проведення слідчих
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
відповідним оперативним підрозділам (ст. 40), а також
процесуальний статус оперативних підрозділів органів
Національної поліції та інших правоохоронних органів,
які, зокрема, не мають права здійснювати процесуальні
дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою
або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи
прокурора, а доручення слідчого чи прокурора щодо
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проведення слідчих (розшукових) дій та негласних
слідчих (розшукових) дій є для них обов’язковими для
виконання (ст. 41). Базовою нормативно-правовою
передумовою оголошення підозрюваного в розшук, є
положення ст. 281 КПК України, яка так і називається
«Розшук підозрюваного». У ч.1 названої статті вказано:
«Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження
підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами
України та не з’являється без поважних причин на
виклик слідчого, прокурора за умови його належного
повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор
оголошує його розшук». Відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК
України «про оголошення розшуку виноситься окрема
постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється,
або вказується в постанові про зупинення досудового
розслідування, яка погоджується прокурором і якщо
таке рішення приймається, відомості про що вносяться
до Єдиного реєстру досудових розслідувань». Згідно ч. 3
ст. 281 КПК України «здійснення розшуку підозрюваного
може бути доручено оперативним підрозділам». Зі змісту
ч.3 ст. 281 КПК України виходить, що слідчий має право
проводити заходи щодо встановлення місця перебування
підозрюваного,
як
безпосередньо,
так
і
через
оперативних працівників. У той же час зміст роботи
слідчого щодо здійснення розшуку підозрюваного у
законі не регламентовано. Вказана норма закону також
сформульована таким чином, що розшук підозрюваного
оголошується незалежно від мети переховування
останнього, на відміну від підстав для зупинення
кримінального провадження.
Перед тим як оголосити розшук підозрюваного,
слідчий, прокурор повинен зібрати докази про вчинення
правопорушення
конкретною
особою,
скласти
відповідно до статей 276-279 КПК України стосовно неї
повідомлення про підозру, вручити його або вжити
заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК
8
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України, а також зібрати докази, які свідчать про те, що
ця особа переховується від слідства або місце її
перебування невідоме (наприклад, підтвердження про
отримання повістки про виклик в порядку ст. 133 КПК
України, довідки з місця роботи або навчання,
міграційної служби про зміну реєстрації, отримання
закордонного паспорту тощо).
Стаття 281 КПК України передбачає обов’язок
слідчого,
прокурора
після
оголошення
розшуку
підозрюваного розпочати його розшук і можливість
доручити аналогічні дії оперативним підрозділам. При
цьому, до моменту оголошення розшуку підозрюваного
мета встановлення достатніх даних, які викривають його
у вчиненні злочину, має бути досягнута, а встановлення
місця його знаходження стає самостійним завданням,
яке визначає характер і напрям діяльності органів
досудового розслідування. Та обставина, що серед
завдань
кримінального
провадження
виявлення
підозрюваного, місцезнаходження якого невідоме, не
згадується, нітрохи не змінює стан справ. Однак, без
вирішення цього завдання неможливим є і забезпечення
швидкого, повного та неупередженого розслідування і
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий
не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не
була
піддана
необґрунтованому
процесуальному
примусу. У зв’язку з цим, ухилення підозрюваних,
підсудних і засуджених, так само як і деяких інших
учасників кримінального провадження від органів
досудового розслідування та суду, на наш погляд, слід
розцінювати
як
різновид
протидії
суб’єктам
доказування, причому в найактивнішій його формі. З
метою розшуку відповідних осіб можуть проводитися
також негласні слідчі (розшукові) дії в порядку,
передбаченому статтями 246-275 КПК України.
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Спеціальна регламентація розшуку підозрюваного
та обвинуваченого, які перебувають на тимчасово
окупованій території, передбачена Законом України
«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України»
(ст. 12) від 15.04.2014 р. Він містить положення, за
якими «ухилення від явки на виклик слідчого,
прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду
(неприбуття на виклик без поважної причини більш як
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який
перебуває на тимчасово окупованій території України,
та оголошення його у розшук є підставою для
здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження в порядку,
передбаченому КПК України (частина п‘ята ст. 139,
глава 241) з особливостями, встановленими зазначеним
законом.
Ряд положень з організації розшуку осіб, що
ухиляються від відбування кримінального покарання
містяться в Кримінально-виконавчому кодексі України
(КВК України) від 11.07.2003 р. Зокрема, за ним
уповноважений орган з питань пробації має звертатися
до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку
засуджених, місцезнаходження яких невідоме (ст.31,
частина п‘ята ст.36, частина п‘ята ст. 41). Встановлено,
що у разі неприбуття засудженого до обмеження волі до
місця відбування покарання та в разі, якщо його
місцезнаходження невідоме, уповноважений орган з

Пробація – система наглядових та соціально-виховних заходів, що
застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених,
виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням
волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого (п.6 ст.2
Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 р.); Уповноваженим органом з
питань пробації (органом пробації) є орган виконання покарань, який забезпечує
реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та пробації (Пункт 1 Типового
положення про уповноважений орган з питань пробації, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 18.08.2017 р. № 2649/5).
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питань пробації має надсилати органам Національної
поліції подання про оголошення його в розшук (частина
п'ята статті 57). Також у КВК України йдеться про
затримання органом Національної поліції засуджених до
громадських та виправних робіт, розшук яких
оголошено у зв‘язку з ухиленням від покарання (частина
четверта ст. 40, частина сьома ст. 46). Слід зазначити,
що ухилення від покарання, призначеного вироком
суду, складає окремий склад злочину, передбаченого
Кримінальним кодексом України (частина п‘ята ст.52,
статті 389 та 390), а тому до особи, що підозрюється у
його вчиненні, можуть бути застосовані загальні
правила, визначені КПК України, щодо затримання
підозрюваного і вирішення питання про обрання щодо
нього запобіжного заходу.
Із наведеними положеннями КПК України та КВК
України кореспондуються приписи Закону України «Про
Національну поліцію» від 02.07.2015 р., якими
визначаються повноваження підрозділів Національної
поліції щодо розшуку відповідних осіб. Встановлено, що
поліція «розшукує осіб, які переховуються від органів
досудового
розслідування,
слідчого
судді,
суду,
ухиляються від виконання кримінального покарання,
пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених
законом» (пункт 7 частини першої ст. 23). Здебільшого
такий розшук здійснюється оперативними підрозділами
поліції із використанням можливостей оперативнорозшукової діяльності. Регламентується ця діяльність
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»
від 18.02.1992 р. За цим Законом оперативними
підрозділами Національної поліції, що здійснюють
оперативно-розшукову
діяльність,
є
підрозділи
кримінальної та спеціальної поліції (ст.5). Цей Закон
трансформує до себе положення КПК України з питань
розшуку відповідної категорії осіб. Йдеться, зокрема: про
визнання підставою для проведення оперативно11
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розшукової діяльності наявність достатньої інформації,
що потребує перевірки за допомогою оперативнорозшукових заходів, про «осіб, які переховуються від
органів досудового розслідування, слідчого судді, суду
або
ухиляються
від
відбування
кримінального
покарання» (ст.6); про обов‘язок виконувати письмові
доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали
слідчого судді суду і запити повноважних державних
органів про проведення оперативно-розшукових заходів
(пункт 2 частини першої ст.7); про заведення
оперативно-розшукової
справи
на
особу,
що
переховується від органів досудового розслідування, суду
або ухиляється від відбування кримінального покарання
(частина третя ст. 9). Зазначений Закон також визначив
строки ведення оперативно-розшукових справ (ст. 9-1).
Щодо осіб, які переховуються від органів досудового
розслідування, суду або ухиляються від відбування
кримінального покарання ведення таких справ має
здійснюватися до їх (осіб) розшуку, але не більше строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності
чи строків давності виконання обвинувального вироку. У
разі розшуку особи, яка переховувалася від органів
досудового розслідування, суду або ухилялася від
відбування кримінального покарання оперативнорозшукова справа повинна бути закрита (ст. 9-2).
Нарешті, стаття 10 цього Закону говорить, що результати
оперативно-розшукової
діяльності
можуть
бути
використані для отримання фактичних даних, які
можуть бути доказами у кримінальному провадженні;
для
попередження,
виявлення,
припинення
і
розслідування злочинів, розшуку злочинців та осіб, які
безвісти
зникли;
для
взаємного
інформування
підрозділів, уповноважених здійснювати оперативнорозшукову діяльність, та інших правоохоронних органів.
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Зазначені положення законів конкретизуються та
деталізуються
у
нормативно-правових
актах
підзаконного рівня, насамперед у:
Інструкція з організації розшуку обвинувачених,
підсудних, осіб, які ухиляються від відбування
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та
встановлення особи невпізнаних трупів, затверджена
Наказом МВС України від 05.01.2005 року № З ДСК, зі
змінами внесеними Наказом МВС України від 26.11.2012
року № 1084 ДСК;
Інструкція з організації оперативно-розшукової
діяльності та негласної роботи підрозділів Національної
поліції України, затверджена Наказом МВС України від
05.05.2016 № 07;
Порядок надання Державній прикордонній службі
та
виконання
нею
доручень
уповноважених
державних органів щодо осіб, які перетинають
державний кордон, затверджений Постановою КМУ
від 17 квітня 2013 р. № 280;
Порядок дій уповноважених службових осіб
Державної прикордонної служби України в разі
виявлення в пунктах пропуску через державний
кордон України та контрольних пунктах в’їзду на
тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї
осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку
взаємодії органів охорони державного кордону з
уповноваженими державними органами, які надали
доручення, затверджений Наказом МВС України від
23.06.2017 № 535;
Інструкція про порядок виконання покарань, не
пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення
контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань,
затверджена Наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань Міністерства
юстиції України від 19.12.2003 року № 270/1560;
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Інструкція про порядок приймання-передавання
осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та
поза її межами, затверджена Наказом МВС України від
02.07.2015 № 794.
Інструкція
про
порядок
використання
правоохоронними органами можливостей Національного
центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні,
розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена
спільним наказом МВС України, Генеральна прокуратура
України, Служба безпеки України та ін. від 09.01.1997 №
3/1/2/5/2/2 та Постанова Кабінету Міністрів України
від 25.03.1993 № 220 «Про Національне центральне бюро
Інтерполу».
Також існує група нормативно-правових актів
підзаконного рівня, які прямо чи опосередковано
регламентує повноваження органів та підрозділів
Національної поліції та порядок їх взаємодії з іншими
центральними органами виконавчої влади з питань
організації та здійснення розшуку відповідних осіб.
Зокрема, єдиний порядок організації проведення
негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та
уповноваженими
оперативними
підрозділами
правоохоронних органів, у тому числі при здійсненні
розшуку відповідних осіб, встановлено Інструкцією про
організацію проведення негласних слідчих (розшукових)
дій та використання їх результатів у кримінальному
провадженні,
затверджену
спільним
Наказом
Генеральної
прокуратури
України,
Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Адміністрації державної прикордонної служби України,
Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції
України
від
16
листопада
2012
року
№
114/1042/516/1199/936/1687/5/.
До цієї групи нормативно-правових актів належать
також:
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Наказ Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України від 03.05.2012 р. № 169/391
«Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства
внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб»;
Положення про органи досудового розслідування
Національної поліції України, затверджене наказом МВС
України від 06.07.2017 р. № 570 (передбачає зокрема,
право слідчих надавати доручення оперативним
підрозділам поліції, які є обов‘язковими для виконання –
пункт 7 розділу VI);
Інструкція з організації діяльності органів досудового
розслідування Національної поліції України, затверджена
наказом МВС від 06.07.2017 № 570, в якій зокрема,
акцентована увага на взаємодії органів досудового
слідства з підрозділами, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, на контролі з боку слідчих за
виконанням доручень, що вони дають зазначеним
підрозділам (п.16 розділу ІІ; абз. 4 п.4 розділу IV) тощо).
Детально питання взаємодії органів досудового
слідства з оперативними та іншими підрозділами органів
Національної поліції врегульовані наказом МВС України
від 07.07.2017 р. №575 «Про затвердження Інструкції з
організації взаємодії органів досудового розслідування з
іншими органами та підрозділами Національної поліції
України в запобіганні кримінальним правопорушенням,
їх виявленні та розслідуванні».
Безпосередньо
питання
організації
розшуку
підозрюваного, що переховується, врегульовано у розділі
VIII цієї Інструкції. У ній, зокрема, вказано, що «у разі,
коли підозрюваний переховується від органів досудового
розслідування з метою ухилення від кримінальної
відповідальності і його місцезнаходження невідоме,
слідчий виносить постанову про зупинення досудового
розслідування, яка погоджується прокурором. Якщо
досудове розслідування не зупиняється, слідчий
виносить окрему постанову про оголошення розшуку
15

Організація діяльності підрозділів карного розшуку НП України щодо розшуку
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду
або ухиляються від відбування кримінального покарання в умовах АТО та ООС

підозрюваного та вживає заходів з його розшуку. У день
прийняття такого процесуального рішення слідчий має
доповісти про оголошення розшуку підозрюваного
керівникові органу досудового розслідування для їх
погодження та подальшого направлення керівникові
територіального
органу,
підрозділу
поліції
або
міжрегіонального територіального органу Національної
поліції України або його територіального (відокремленого)
підрозділу, який здійснює оперативне супроводження
кримінального провадження або матеріали діяльності
якого стали підставою для початку кримінального
провадження, для організації розшуку підозрюваного.
Зазначені матеріали повинні містити витяг із ЄРДР, копії
письмового повідомлення про підозру, постанови про
оголошення розшуку підозрюваного або постанови про
зупинення досудового розслідування, ухвали слідчого
судді про дозвіл на затримання з метою приводу, довідку
про особу або копію документа, який посвідчує особу. У
кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо
тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в
розшук, слідчим вносяться за погодженням з прокурором
клопотання до слідчого судді про дозвіл на затримання
підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді
клопотання про застосування запобіжного заходу.
Організація розшукової роботи покладається на
керівників оперативних підрозділів. Після зупинення
досудового
розслідування
в
разі
переховування
підозрюваного від органів досудового розслідування з
метою ухилення від кримінальної відповідальності
оперативний підрозділ щомісяця письмово інформує
слідчого про заходи, ужиті для встановлення його
місцезнаходження. У разі необхідності керівникові
органу досудового розслідування, а також слідчому
надається можливість ознайомлення з матеріалами ОРС
(з додержанням режиму секретності))».
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Пунктом 8 розділу VIII зазначеної Інструкції
врегульовані питання оголошення особи в міжнародний
розшук (зокрема, відповідне рішення може прийняти
слідчий у кримінальних провадженнях про тяжкі та
особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено
в розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що
особа може переховуватися за межами України).
При здійсненні розшуку відповідних осіб слід
враховувати, що інформація про них може фіксуватися
дільничними
інспекторами
прикордонної
служби
Державної прикордонної служби України та дільничними
офіцерами поліції Національної поліції України і
відображатися у відповідних службових документах (в
підрозділах охорони державного кордону – у рапорті про
результати охорони державного кордону та здійснення
прикордонного контролю зміною прикордонних нарядів
відділу прикордонної служби за поточну добу; в
територіальних (відокремлених) підрозділах поліції – в
інформаційно-аналітичних
справах).
Порядок
взаємообміну інформацією з відповідних питань між
зазначеними підрозділами передбачено Інструкцією про
порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної
служби Державної прикордонної служби України та
дільничних офіцерів поліції Національної поліції України,
затвердженої наказом МВС від 04.08.2017 р. № 689
(абз.5 п.3 розділу ІІ).
Окремі питання здійснення розшуку осіб також
розкриваються в наказі МВС України від 16.02.2018 р.
№ 111 «Про затвердження інструкції з організації
реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні
правопорушення
або
події
та
оперативного інформування в органах (підрозділах)
Національної поліції України».
Інформаційними джерелами з питань розшуку осіб,
які переховуються від органів досудового розслідування,
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слідчого судді, суду або ухилянням від відбування
кримінального покарання є також:
Єдиний реєстр досудових розслідувань (Положення
про порядок ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань,
затверджене
наказом
Генеральної
прокуратури України від 06.04.2016 р. № 139). ЄРДР,
зокрема,
містить
відомості,
що
характеризують
підозрюваного, фіксує інформацію про оголошення
розшуку підозрюваного та інші відомості, пов‘язані з
відповідним правопорушенням);
Інтегрована інформаційно-пошукова система органів
внутрішніх
справ
(Положення
про
Інтегровану
інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх
справ, затверджено наказом МВС від 12.10.2009 р. №
436). До складу інформаційних ресурсів цієї системи
належать,
зокрема,
відомості
щодо
осіб,
які
переховуються від органів досудового розслідування,
слідчого судді, суду або ухиляються від відбування
кримінального покарання, пропали безвісті, та в інших
випадках, передбачених законами України;
Автоматизована інформаційна система оперативного
призначення єдиної інформаційної системи МВС (АІС
ОП) (Положення про автоматизовану інформаційна
система
оперативного
призначення
єдиної
інформаційної системи МВС затверджене наказом МВС
України від 20.10.2017 р. № 870). Інформаційними
ресурсами АІС ОП є об'єктивно поєднаний набір
відомостей, що безпосередньо стосуються осіб та подій
(кримінальних правопорушень), які накопичуються в
процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності
Національної поліції України;
Інформаційно-телекомунікаційна
система
«Інформаційний портал Національної поліції України»
(система
ІПНП)
(Положення
про
інформаційнотелекомунікаційну систему «Інформаційний портал
Національної поліції України» затверджене наказом МВС
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від 03.08.2017 р. № 676). Система ІПНП це сукупність
технічних і програмних засобів, призначених для
обробки відомостей, що утворюються у процесі діяльності
Національної поліції України та її інформаційноаналітичного забезпечення та інші інформаційні ресурси.
Слід також відмітити чинні міжнародні договори,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, які є частиною національного законодавства
України.
Європейська
конвенція
про
видачу
правопорушників:
Міжнародний
документ
від
13.12.1957
року,
ратифікована
із
заявами
і
застереженнями Законом № 43/98-ВР (43/98-ВР) від
16.01.98. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995
_033.
Конвенція про правову допомогу та правові
відносини у цивільних, сімейних та кримінальних
справах: Міжнародний документ від 22.01.1993 року,
ратифіковано із застереженнями Законом № 240/94-ВР
(240/94-ВР)від 10.11.94. URL: http://zakon5.rada.gov.ua
/laws/show/997_009 та інші.
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РОЗДІЛ 2
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ
ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) В РОЗШУК
Ефективність
кримінального
провадження
досягається, у тому числі, за рахунок швидкого, повного
та
неупередженого
розслідування.
Однак
коли
виникають об’єктивні обставини, які перешкоджають на
певний час вчасно його закінчити, слідчий, прокурор
тимчасово вимушено зупиняє провадження досудового
розслідування2. Однією з підстав для зупинення
розслідування є переховування підозрюваного від
органів слідства та суду з метою ухилення від
кримінальної
відповідальності,
коли
його
місцезнаходження невідоме, що нерозривно пов'язане з
оголошенням такої особи в розшук.
Оголошення розшуку підозрюваного передбачено ст.
281 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України
у випадку якщо під час досудового розслідування
місцезнаходження підозрюваного невідоме, слідчий,
прокурор оголошує його розшук3. Вказана норма
сформульована таким чином, що розшук підозрюваного
оголошується незалежно від мети переховування
останнього, на відміну від підстави для зупинення
кримінального провадження4.
Перед тим як оголосити розшук підозрюваного,
слідчий повинен зібрати докази, що підтверджують
вчинення правопорушення даною особою, винести
відповідно до ст. ст. 276-279 КПК України стосовно неї
2 Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка,
Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. С.
287,289.
3 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 №
4651-VI. URL http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
4 Кривонос І.С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим кримінальним
процесуальним кодексом України. Право і безпека. 2012. № 4 (46). С. 169-170.
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повідомлення про підозру, а також зібрати фактичні
дані, які свідчать про те, що підозрюваний переховується
від слідства або місце його перебування невідоме5.
На підставі аналізу норм чинного законодавства ми
дійшли висновку, що процес оголошення підозрюваного
(обвинуваченого) в розшук складається з таких основних
етапів.
Перший етап пов’язаний з наданням відповідному
учаснику
кримінального
провадження
належного
процесуального статусу. У цьому сенсі доцільно мати на
увазі, що підозрюваним є:
особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276279 КПК України повідомлено про підозру;
особа, яка затримана за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення;
особа, щодо якої складено повідомлення про
підозру, однак його не вручено їй внаслідок
невстановлення місцезнаходження, проте вжито заходів
для вручення у спосіб, передбачений КПК України для
вручення повідомлень (ч.1 ст. 42 КПК України).
Що стосується обвинуваченого, то згідно з ч. 2 ст. 42
КПК України зазначений процесуальний статус у
кримінальних провадженнях особа набуває з моменту, як
обвинувальний акт щодо такої особи переданий до суду
в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.
Щодо особи засудженого, то у кримінальному процесі
засудженим
визнається
особа,
стосовно
якої
постановлено обвинувальний вирок, якщо цей вирок
навіть і не набрав чинності. У кримінально-виконавчому
праві засуджений – це
особа, стосовно якої
постановлений судом обвинувальний вирок набрав

5 Степанов
О.С. Розшук підозрюваного за новим кримінальним
процесуальним кодексом України. Юридичний часопис Національної академії
внутрішніх справ. № 2. 2013. С. 216-217.
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чинності і якій цим вироком призначено покарання, що
передбачено кримінальним законом.
Надання відповідному учаснику кримінального
провадження належного юридичного статусу напряму
пов’язано з питанням обрання запобіжного заходу.
За змістом ч. 4 ст. 176 КПК України слідчий суддя за
клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або за
клопотанням
прокурора
–
під
час
досудового
розслідування, а також судом за клопотанням прокурора
– під час судового провадження в межах наданих їм
повноважень мають право обрати підозрюваному,
обвинуваченому
один
із
запобіжних
заходів,
передбачених ст. 176 КПК України, за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального
правопорушення, а також наявності ризиків, які дають
достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що
підозрюваний, обвинувачений, засуджений може:
переховуватися
від
органів
досудового
розслідування та/або суду;
знищити, сховати або спотворити будь-яку із
речей чи документів, які мають істотне значення для
встановлення обставин кримінального правопорушення;
незаконно впливати на потерпілого, свідка,
іншого
підозрюваного,
обвинуваченого,
експерта,
спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
перешкоджати кримінальному провадженню
іншим чином;
вчинити інше кримінальне правопорушення чи
продовжити кримінальне правопорушення, у якому
підозрюється, обвинувачується (ст. 177 КПК України).
Слідчий, прокурор не мають права ініціювати
застосування запобіжного заходу без наявності для цього
підстав, передбачених КПК України.
У числі можливих до застосування запобіжних
заходів ч. 1 ст. 176 КПК України згадує: особисте
зобов’язання; особисту поруку; заставу; домашній арешт;
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тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом
також є затримання особи. Очевидно, що найбільш
прийнятним та дієвим запобіжним заходом щодо
розшукуваного підозрюваного (обвинуваченого), який
вчинив тяжкий або особливо тяжкий злочин слід
вважати саме тримання під вартою. І це цілком логічно,
оскільки у випадку встановлення факту перебування
підозрюваного, який розшукується, наприклад, в
сусідній області, співробітникам поліції необхідні
підстави для затримання такої особи з метою подальшого
доставлення
до
місця
проведення
досудового
розслідування.
У
випадках
оголошення
підозрюваного
в
міжнародний розшук, одразу після прийняття такого
рішення, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий
звертається до суду з клопотанням про обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Другий етап пов’язаний з вирішенням питання про
отримання слідчим, прокурором:
1) ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання
розшукуваного підозрюваного з метою його приводу;
або
2) ухвали про дозвіл на затримання підозрюваного
(обвинуваченого) з метою його приводу для участі в
розгляді клопотання про застосування запобіжного
заходу у кримінальному провадженні про тяжкий та
особливо тяжкий злочин;
3) ухвали слідчого судді про обрання запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою, у випадках
оголошення підозрюваного в міжнародний розшук в
порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
Стосовно двох перших ухвал, то з метою дотримання
вимог ч. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав
людини та основних свобод 1950 р. про заборону
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заочного застосування арешту6 ч. 6 ст. 193 КПК України
забороняє розгляд клопотання про обрання вказаного
запобіжного заходу за відсутності підозрюваного. Заочне
вирішення питання щодо застосування тримання під
вартою можливе виключно у випадку оголошення
підозрюваного в міжнародний розшук. У той же час
відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий
за погодженням із прокурором має право звернутися із
клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного
(обвинуваченого) з метою його приводу для участі в
розгляді клопотання про застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою. Таке клопотання
розглядається слідчим суддею негайно після одержання
(ч. 2 ст. 189 КПК України).
Слід також звернути увагу на те, що в ухвалі суду про
дозвіл на затримання має бути вказана не тільки дата
винесення ухвали суддею, але й дата втрати її законної
сили (п.6 ч. 1 ст. 190 КПК України). Якщо в ухвалі не
вказано закінчення строку дії, то відповідно до п. 2 ч. 3
ст. 190 КПК України вона втрачає законну силу з моменту
сплину шести місяців із дати постановлення ухвали.
Відповідно до положень цієї норми закону слідчий або
прокурор кожні півроку, до моменту затримання
підозрюваного,
повинні
поновлювати
дозвіл
на
затримання. По-друге, якщо слідчий чи прокурор вчасно
не звернеться до суду для отримання нової ухвали, то у
працівника поліції не буде жодної підстави для
затримання підозрюваного в разі встановлення його місця
перебування. Тому в ситуаціях, коли підозрюваного, який
розшукується, виявлено поза межами місця проведення
досудового розслідування, його доставлення до слідчого
стає неможливим. Аналогічна ситуація виникає і в тому
випадку, коли слідчий не ставить перед суддею питання
6 Конвенція
про захист прав людини і
Міжнародний документ від 04.11.1950. URL
/laws/show/995_004
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про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою.
Третій етап полягає у винесенні слідчим окремої
постанови про оголошення підозрюваного в розшук та
вжитті заходів з його розшуку, якщо досудове
розслідування не зупинялося, або про оголошення
розшуку вказується в постанові про зупинення
досудового розслідування, відомості про що вносяться до
Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР).
У кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо
тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в
розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що
особа може переховуватися за межами України, слідчий
відповідно до законодавства вирішує питання про
оголошення особи в міжнародний розшук.
Відповідно до Інструкції з організації взаємодії
органів досудового розслідування з іншими органами та
підрозділами Національної поліції України в запобіганні
кримінальним правопорушенням, їх виявленні та
розслідуванні, у день прийняття рішення про оголошення
особи в розшук слідчий доповідає про прийняте
процесуальне рішення керівникові органу досудового
розслідування для їх погодження та подальшого
направлення
керівникові
територіального
органу,
підрозділу поліції або міжрегіонального територіального
органу
Національної
поліції
України
або
його
територіального (відокремленого) підрозділу, який
здійснює оперативне супроводження кримінального
провадження або матеріали діяльності якого стали
підставою для початку кримінального провадження, для
організації розшуку підозрюваного7.
7 Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з
іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні
кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затверджена
наказом МВС України від 07.07.2017 № 575. URL http://zakon5.rada.gov.ua
/laws/show/z0937-17.
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Відповідно до ст. 335 КПК України, якщо
обвинувачений ухилився від суду, суд зупиняє судове
провадження відносно цього обвинуваченого до його
розшуку. Розшук обвинуваченого, який ухилився від
суду, оголошується окремою ухвалою суду, організація
виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.
Заключний етап полягає в долученні до раніше
складених процесуальних документів:
- витягу із ЄРДР;
- копії письмового повідомлення про підозру
(обвинувального акту);
- довідки про особу розшукуваного (що містить:
фотографію підозрюваного (обвинуваченого), його
біографічні дані, родинні, професійні та соціальні
зв’язки, особливі (помітні) та інші прикмети, місця
можливого перебування і ін.) або копії документа, який
посвідчує особу.
Сформований таким чином пакет документів (що
складається з:
1) витягу із ЄРДР;
2) копії письмового повідомлення про підозру;
3) постанови про оголошення розшуку підозрюваного
або постанови про зупинення досудового розслідування;
4) ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання
розшукуваного з метою приводу або ухвали про дозвіл на
затримання підозрюваного з метою його приводу для
участі в розгляді клопотання про застосування
запобіжного заходу;
5) довідки про особу або копії документа, який
посвідчує особу розшукуваного)
разом із письмовим дорученням направляється
керівникові територіального органу, підрозділу поліції
або
міжрегіонального
територіального
органу
Національної поліції України або його територіального
(відокремленого) підрозділу, який здійснює оперативне
супроводження
кримінального
провадження
або
26

Процесуальний порядок оголошення підозрюваного (обвинуваченого) в розшук
Процесуальний порядок оголошення підозрюваного (обвинуваченого) в розшук

матеріали діяльності якого стали підставою для початку
кримінального провадження, для організації розшуку
підозрюваного.
Перераховані процесуальні рішення та дії при їх
своєчасному і грамотному оформленні, а головне –
реалізації, покликані сприяти максимально ефективній
організації розшукової роботи, виявленні розшукуваних і
їх супроводженні (доставленні) в розпорядження
ініціатора розшуку.
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РОЗДІЛ 3
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОРОЗШУКОВОЇ СПРАВИ «РОЗШУК»
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» у кожному випадку
наявності
підстав
для
проведення
оперативнорозшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова
справа. На особу, яка переховується від органів
досудового розслідування, суду або ухиляється від
відбування кримінального покарання ведеться тільки
одна оперативно-розшукова справа8.
ОРС «Розшук» заводиться з метою проведення
пошукових,
оперативно-розшукових
заходів
та
процесуальних дій, спрямованих на встановлення
місцезнаходження
та
затримання
осіб,
які
переховуються від органів досудового розслідування,
прокуратури,
суду,
ухиляються
від
відбування
кримінального покарання (підозрювані, обвинувачені,
підсудні, засуджені).
ОРС «Розшук» заводиться не пізніше 10 днів з
моменту надходження до оперативного підрозділу
матеріалів, у яких викладено підстави для оголошення
розшуку разом із заповненням необхідних облікових
документів9.
Такими
підставами,
відповідно
до
законодавства України є:
8 Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 №
2135-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
9 Про особливості проведення розшукової роботи та провадження за ОРС
«Розшук» див.: розділ XVII Інструкції з організації оперативно-розшукової
діяльності та негласної роботи підрозділів Національної поліції України,
затвердженої Наказом МВС України від 05.05.2016 № 07 та Інструкції з
організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від
відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення
особи невпізнаних трупів, затвердженої Наказом МВС України від 05.01.2005
року № З ДСК, зі змінами внесеними Наказом МВС України від 26.11.2012 року
№ 1084 ДСК.
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1) письмове доручення слідчого, прокурора про
організацію розшуку підозрюваного (обвинуваченого);
2) подання
кримінально-виконавчої
інспекції
управління Державної пенітенціарної служби про
ухилення засудженого від відбування кримінального
покарання;
3) матеріали з виконання обвинувального вироку
суду
щодо
неможливості
встановлення
місцезнаходження особи, засудженої до покарання у
вигляді позбавлення волі.
Що стосується першої підстави, то до
письмового
доручення
слідчого,
прокурора
про
організацію розшуку підозрюваного (обвинуваченого) в
обов’язковому порядку додаються такі документи:
а) витяг із ЄРДР;
б) копія письмового повідомлення про підозру;
в) постанова про оголошення розшуку підозрюваного
або ухвала суду про розшук обвинуваченого, підсудного;
г) ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання
розшукуваного з метою приводу або ухвала про дозвіл на
затримання підозрюваного з метою його приводу для
участі в розгляді клопотання про застосування
запобіжного заходу чи ухвала слідчого судді про відмову
в дозволі на затримання розшукуваного з метою приводу;
ґ) довідка про особу або копія документа, який
посвідчує особу розшукуваного.
Перелічений пакет документів є обов’язковим10. У
разі відсутності окремих з перелічених документів,
співробітники уповноважених оперативних підрозділів
мають право відмовити слідчому, прокурору в прийнятті
матеріалів для організації та проведенні розшуку та
вимагати їх оформлення.
10 Див.: розділ VІІІ Інструкції з організації взаємодії органів досудового
розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України
в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні,
затвердженої Наказом МВС України від 07.07.2017 № 575.
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Наступною підставою є подання кримінальновиконавчої
інспекції
управління
Державної
кримінально-виконавчої служби України про ухилення
засудженого від відбування кримінального покарання.
Зазвичай це матеріали про порушення засудженою
особою умов вироку суду, не пов’язаного з позбавленням
волі за умови відміни умовного терміну виконання
покарання, які повинні включати:
а) подання
інспектора
кримінально-виконавчої
інспекції управління Державної кримінально-виконавчої
служби України;
б) копію вироку суду;
в) матеріали на особу, які підтверджують факт
неявки за викликом до інспекції;
г) матеріали проведених початкових розшукових
заходів із супроводжувальним листом;
д) постанова суду про відміну умовного терміну
покарання у випадку порушення строків умовного
відбування покарання.
Третьою підставою є матеріали з виконання
обвинувального вироку суду щодо неможливості
встановлення місцезнаходження особи, засудженої до
покарання у вигляді позбавлення волі. Першочергові
заходи, пов’язані з виконанням вироку суду, пов’язаного
з позбавленням волі засудженого покладаються на
службу превенції Національної поліції України, а саме на
дільничних офіцерів поліції. Обвинувальний вирок, який
набрав законної сили разом із розпорядженням суду про
його виконання, потрапивши до дільничного має бути
виконаний ним у строк до 10 днів. Відповідно до ст. 87
Кримінального-виконавчого кодексу України протягом
цього строку (10 днів) з моменту вступу вироку в законну
силу засуджений має право на короткострокове
побачення з близькими родичами. Цей строк зазвичай і
використовується засудженою особою для зміни місця
проживання або виїзду за кордон з метою уникнення
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покарання. Впродовж 10 днів з дня отримання вироку
суду дільничний офіцер поліції повинен зібрати
матеріали, які підтверджують відсутність засудженої
особи за місцем проживання, а саме:
а) рапорт дільничного про те, що у нього на виконанні
було розпорядження суду про виконання вироку, яке
невиконане з причин неможливості встановлення
місцезнаходження засудженої особи;
б) пояснення
від
родичів,
сусідів,
знайомих
засудженого, які підтверджують факт його відсутності.
Зібрані у такий спосіб документи (рапорт, вирок
разом
із
розпорядженням
суду,
пояснення)
направляються через канцелярію на начальника відділу
поліції з проханням направити матеріали для оголошення
в розшук до підрозділу кримінальної поліції.
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РОЗДІЛ 4
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ЇХ РОЛЬ
У РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Більшість осіб, розшуком яких уповноважені
займатися оперативні підрозділи НП України, є
учасниками кримінального процесу - оголошеними в
розшук обвинувачуваними, підсудними або, фактично,
потерпілими (у кримінальних провадженнях, заведених
щодо безвісти зниклих осіб, невпізнаних трупів). Їх
розшук здійснюється відповідно до норм нового
Кримінального процесуального кодексу України, у тому
числі
шляхом
проведення
негласних
слідчих
(розшукових) дій.
Новий КПК України містить вичерпний перелік
негласних слідчих (розшукових) дій (розділ 21), які
можуть бути доручені (ст. 246 ч. 6 КПК України) і на
практиці
звичайно
доручаються
уповноваженим
оперативним
підрозділам
ОВС.
Організація
їх
проведення описана в Інструкції про організацію
проведення негласних слідчих (розшукових) дій та
використання
їх
результатів
у
кримінальному
провадженні,
затвердженій
спільним
наказом
Генеральної
прокуратури
України,
Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Адміністрації державної прикордонної служби України,
Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції
України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936
/1687/5, на зміст якої ми будемо спиратися у цьому
розділі.
Згідно
з
положеннями
Кримінального
процесуального кодексу України негласні слідчі
(розшукові) дії, залежно від їх виду й конкретної мети,
проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, якщо
лише в результаті їх проведення є можливість отримати
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відомості про злочин й особу, яка його вчинила, чи
обставини, що мають значення для досудового
розслідування (про події, речі й документи, які мають
істотне значення для досудового розслідування) (ст.ст.
246, 253, 261 КПК України).
У переліку негласних слідчих (розшукових) дій
наведені:
1. Втручання у приватне спілкування:
 аудіо- і відеоконтроль особи;
 арешт, огляд і виїмка кореспонденції;
 зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж;
 зняття інформації з електронних інформаційних
систем;
1. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи.
2. Установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу.
3. Спостереження за особою, річчю або місцем.
4. Аудіо- і відеоконтроль місця.
5. Контроль за здійсненням злочину:
 контрольована поставка;
 контрольована або оперативна закупівля;
 спеціальний слідчий експеримент;
 імітування обстановки злочину.
1. Виконання спеціального завдання з розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації.
2. Негласне одержання зразків, необхідних для
порівняльного аналізу.
3. Використання конфіденційного співробітництва.
Негласні слідчі (розшукові) дії, згідно до положенням
згаданої Інструкції, мають наступний зміст:
Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться
виключно в кримінальному провадженні щодо тяжких
або особливо тяжких злочинів.
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Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України)
полягає в негласній (без відома особи) фіксації та обробці
із використанням технічних засобів розмови цієї особи
або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або
місцем перебування тощо.
Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК
України) полягає в забороні установам зв'язку та
фінансовим
установам
вручення
кореспонденції
адресатові без відповідної вказівки слідчого, прокурора.
Огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України)
полягає в негласному відкритті й огляді затриманої
кореспонденції, на яку накладено арешт, її виїмці або
знятті копії чи отриманні зразків, нанесенні на виявлені
речі і документи спеціальних позначок, обладнанні їх
технічними засобами контролю, заміні речей і речовин,
що становлять загрозу для оточуючих чи заборонені у
вільному обігу, на їх безпечні аналоги.
Зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж полягає в негласному
проведенні із застосуванням відповідних технічних
засобів спостереження, відбору та фіксації змісту
інформації, яка передається особою, а також одержанні,
перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що
передаються
каналами
зв'язку
(знаки,
сигнали,
письмовий текст, зображення, звуки, повідомлення будьякого виду).
Зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж поділяється на:
- контроль за телефонними розмовами, що полягає в
негласному проведенні із застосуванням відповідних
технічних засобів, у тому числі встановлених на
транспортних
телекомунікаційних
мережах,
спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних
розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS,
факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо), які
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передаються
телефонним
каналом
зв'язку,
що
контролюється;
- зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в
негласному одержанні, перетворенні і фіксації із
застосуванням технічних засобів, у тому числі
встановлених на транспортних телекомунікаційних
мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які
передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших
мереж передачі даних, що контролюються.
Зняття інформації з електронних інформаційних
систем без відома її власника, володільця або утримувача
(ст. 264 КПК України) полягає в одержані інформації, у
тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка
міститься в електронно-обчислювальних машинах
(комп'ютер), автоматичних системах, комп'ютерній
мережі.
Обстеження публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи (ст. 267 КПК України) полягає в
таємному проникненні слідчого чи уповноваженої особи
без відома власника чи володільця, приховано, під
псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у
приміщення та інше володіння для встановлення
технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або
безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів
злочину, проведення огляду, виявлення документів,
речей, що мають значення для досудового розслідування,
виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які
розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей
кримінального провадження.
Спостереження за особою в публічно доступних
місцях (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному
спостереженні за особою слідчим чи уповноваженою
особою для фіксації її пересування, контактів, поведінки,
перебування в певному, публічно доступному місці тощо
або застосуванні з цією метою спеціальних технічних
засобів для спостереження.
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Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України)
полягає в застосуванні технічного обладнання в публічно
доступному місці з метою фіксації відомостей (розмов,
поведінки осіб, інших подій), які мають значення для
кримінального провадження, без відома присутніх у
ньому осіб.
Негласне отримання зразків, необхідних для
порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України),
полягає в діях слідчого чи уповноваженої особи, які
дозволяють без відома власника чи володільця отримати
зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі
в публічно недоступних місцях.
Спостереження за річчю або місцем у публічно
доступних місцях (ст. 269 КПК України) полягає у
візуальному спостереженні за певною річчю або певним
місцем слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її
переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у
певному місці для перевірки відомостей під час
досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого
злочину або застосуванні з цією метою спеціальних
технічних засобів для спостереження.
Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК
України), у тому числі:
- контрольована поставка полягає в організації і
здійсненні
слідчим
та
оперативним підрозділом
контролю
за
переміщенням
(перевезенням,
пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з
України чи транзитним переміщенням її територією)
товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до
обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації
фактичних даних про протиправні діяння осіб,
відповідальність за які передбачена Кримінальним
кодексом України;
- контрольована закупівля полягає в імітації
придбання або отримання, у тому числі безоплатного, у
фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності
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товару, який перебуває у вільному обігу, з метою викриття
і документування факту вчинення злочину та особи, яка
його вчинила;
- оперативна закупівля полягає в імітації придбання
або отримання, у тому числі безоплатного, у фізичних та
юридичних осіб незалежно від форм власності товару,
обіг якого обмежений чи заборонений чинним
законодавством, з метою викриття і документування
факту вчинення злочину та особи, яка його вчинила;
- спеціальний слідчий експеримент полягає в
створенні слідчим та оперативним підрозділом відповідних
умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з
метою перевірки дійсних намірів певної особи, у діях якої
вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину,
спостереження за її поведінкою та прийняттям нею рішень
щодо вчинення злочину;
- імітація обстановки злочину полягає в діях
слідчого, уповноваженої особи, з використанням
імітаційних засобів, які створять в оточуючих уяву про
вчинення реального злочину, з метою його запобігання та
викриття відомої чи невідомої особи (осіб), яка планувала
чи замовляла його вчинення.
Виконання спеціального завдання з розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації (ст. 272 КПК України) полягає в організації
слідчим
і
оперативним
підрозділом
введення
уповноваженої ними особи, яка відповідно до закону
виконує спеціальне завдання, в організовану групу чи
злочинну організацію під легендою прикриття для
отримання речей і документів, відомостей про її
структуру, способи і методи злочинної діяльності, які
мають значення для розслідування злочину або злочинів,
які вчиняються цими групами.
Виконання такого завдання здійснюється на підставі
ухвали слідчого, погодженої з керівником органу
досудового розслідування, або ухвали прокурора зі
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збереженням у таємниці достовірних відомостей про
особу й не потребує дозволу слідчого судді.
Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться
незалежно від тяжкості злочину.
Зняття інформації з електронних інформаційних
систем або її частини, доступ до яких не обмежується її
власником, володільцем або утримувачем чи не
пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (ч. 2
ст. 264 КПК України), полягає в одержанні інформації із
електронних інформаційних систем, що містять
відповідну інформацію, у тому числі із застосуванням
технічного обладнання.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного
засобу (ст. 268 КПК України) полягає в застосуванні
технічного обладнання для локалізації місцезнаходження
радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного
терміналу,
систем
зв'язку
та
інших
радіовипромінювальних пристроїв, активованих у
мережах операторів рухомого (мобільного) зв'язку, без
розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в
результаті
його
проведення
можна
встановити
обставини, які мають значення для кримінального
провадження.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових)
дій слідчий, уповноважений оперативний підрозділ, який
виконує доручення слідчого, прокурора, має право
використовувати інформацію, отриману внаслідок
конфіденційного співробітництва з іншими особами,
або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих
(розшукових)
дій
у
випадках,
передбачених
Кримінальним процесуальним кодексом (ст. 275 КПК
України). Використання такої інформації здійснюється
за умови гарантування безпеки особі, яка надає таку
інформацію.
Для розшуку підозрюваних й обвинувачуваних, що
переховуються від органів досудового слідства або суду,
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а також безвісти зниклих осіб, за змістом цієї діяльності
з негласних слідчих (розшукових) дій найбільш
актуальними є зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних
мереж,
установлення
місцезнаходження
радіоелектронного
засобу,
аудіоконтроль особи, спостереження за особою в публічно
доступних місцях та конфіденційне співробітництво. Усе
частішими
становляться
випадки
встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб за допомогою
зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Різновиди
контролю
за
вчиненням
злочину
(контрольована поставка, контрольована та оперативна
закупівля та ін.) та виконання спеціального завдання з
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи
злочинної організації, майже не актуальні у розшуку
злочинців та зниклих громадян, враховуючи те, що
розшук орієнтовано на встановлення місцезнаходження
осіб, а не на протидію конкретним злочинам. Хоча
можливі і виключення у випадках, коли розшукувана
особа займається протиправною діяльністю.
Інші негласні слідчі (розшукові) дії здійснюються
рідше, в основному, у зв’язку з меншою практичною
затребуваністю.
Негласні слідчі (розшукові) дії, лише передбачені
статтями
268
(установлення
місцезнаходження
радіоелектронного засобу), 269 (спостереження за
особою, річчю або місцем) у виняткових невідкладних
випадках, визначених статтею 250 КПК України
дозволяється проводити до постановлення ухвали
слідчого судді. Виключно прокурор має право прийняти
рішення про проведення такої негласної слідчої
(розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину (ст.
271 КПК України).
У КПК України визначено, що після зупинення
досудового
розслідування
проведення
слідчих
(розшукових) дій не допускається. Але винятком є слідчі
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дії, які спрямовані на встановлення місцезнаходження
підозрюваного (ч. 5 ст. 280). Тобто, проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення
місцезнаходження підозрюваного, продовжується і по
зупиненому кримінальному провадженні в порядку,
визначеному КПК України.
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РОЗДІЛ 5
АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ОСОБИ, ЯКА ОГОЛОШЕНА В РОЗШУК
При виявленні особи, яка оголошена в розшук,
мають бути проведені такі дії:
- за відсутності міри запобіжного заходу у випадку
відмови суду в наданні дозволу на затримання з метою
приводу:
1) від особи, яка оголошена в розшук відбирається
пояснення;
2) відбирається зобов’язання з’явитися до слідчого,
прокурора, суду;
3) складається рапорт про обставини виявлення
розшукуваного;
- за наявності ухвали слідчого судді про дозвіл на
затримання розшукуваного підозрюваного з метою
приводу або ухвали про дозвіл на затримання
підозрюваного (обвинуваченого) з метою його приводу для
участі в розгляді клопотання про застосування
запобіжного заходу:
1) затримання особи, що оголошена в розшук в
порядку ст. 191 КПК України та не пізніше тридцяти
шести годин з моменту затримання доставлення її до
слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл
на затримання з метою приводу. У разі затримання на
транспорті місцем затримання вважається територія
району, на якій особа затримана. У разі затримання
особи на громадському транспорті, незапланована
зупинка якого неможлива без зайвих труднощів, місцем
затримання вважається територія району, на якій
розташована найближча попутна зупинка громадського
транспорту. У разі затримання особи на авіаційному або
морському транспорті під час здійснення рейсу за межі
державного кордону України місцем затримання
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вважається порт у межах державного кордону України,
в якому почався цей рейс;
2) негайне
вручення
уповноваженою
особою
затриманій особі копії ухвали слідчого судді, суду про
дозвіл на затримання з метою приводу;
3) негайне
повідомлення
слідчого,
прокурора,
зазначених в ухвалі суду про дозвіл на затримання про
факт затримання розшукуваної особи.
У випадку, якщо після затримання підозрюваного,
обвинуваченого з’ясується, що він був затриманий на
підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана
прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути
негайно звільнений уповноваженою службовою особою,
під вартою якої він тримається, якщо немає інших
законних підстав для його подальшого затримання.
Також, відповідно до ст. 192 КПК України, прокурор,
слідчий за погодженням з прокурором має право
звернутися
із
клопотанням
про
застосування
запобіжного заходу до особи, яку затримано без ухвали
про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні
кримінального правопорушення, до місцевого суду, в
межах територіальної юрисдикції якого знаходиться
орган досудового розслідування, а якщо це неможливо не
пізніше шістдесяти годин з моменту затримання – до
місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого
особа була затримана.
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РОЗДІЛ 6
ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ З
ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗШУКУ ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕХОВУЮТЬСЯ ВІД ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ, СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ
АБО УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД ВІДБУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
В рамках заходів, які проводяться в оперативнорозшуковій
справі
«Розшук»,
спрямованих
на
встановлення
місцезнаходження
конкретної
розшукуваної особи, співробітники уповноважених
оперативних підрозділів мають право оформити
письмове доручення відповідної форми, за підписом
керівника територіального органу Національної поліції,
та направити на адресу органу Державної прикордонної
служби для закриття державного кордону для певної
особи або вжиття заходів щодо затримання розшукуваної
особи під час спроби його перетину. Доручення
надсилається разом із завіреною в установленому
порядку копією постанови, винесеної посадовою особою
відповідного уповноваженого державного органу, або
рішення слідчого судді, суду.
У Головному центрі обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної служби отримане доручення
обробляється
(відомості
про
розшукувану
особу
вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи
прикордонного контролю «Гарт-1») та береться до
виконання. У разі виникнення потреби у терміновому
виконанні доручення його зміст може передаватися
Форма доручення викладена у додатку до Порядку надання Державній
прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних
органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280.
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телеграмою або телефаксом з обов’язковим подальшим
поданням протягом трьох діб органу Державної
прикордонної служби оригіналу доручення.
У
дорученні
співробітником
оперативного
підрозділу зазначаються:
1) правові підстави для надання доручення
(кримінальне провадження, постанова прокурора або
рішення слідчого судді, суду, оперативно-розшукова
справа, а також норма закону, згідно з якою
виконуватиметься доручення);
2) відомості
про
особу:
а)
громадянство
(підданство); б) прізвище, ім’я (імена) та по батькові (за
наявності) особи в називному відмінку (для громадян
України – українською мовою, для громадян Російської
Федерації та Республіки Білорусь – російською мовою з
дублюванням латиницею, для інших іноземців та осіб без
громадянства – латиницею); в) дата народження (день,
місяць, рік); г) стать; ґ) місце проживання; д) серія та
номер паспортного документа, коли і ким виданий; є)
імовірні напрямок та дата перетинання державного
кордону, держава виїзду (в’їзду);
3) вид доручення, що виходить із сформульованого
завдання щодо:
заборони виїзду з України осіб, яких за рішенням
слідчого судді, суду тимчасово обмежено у праві виїзду з
України, у тому числі тих, до яких застосовано запобіжний
захід, передбачений КПК України, за умовами якого
передбачено таке обмеження. Такому виду доручення
присвоюється індекс «Н»;
розшуку в пунктах пропуску через державний
кордон осіб, оголошених у розшук відповідно до КПК
України. Такому виду доручення присвоюється індекс «Р»;
інформування про факт перетинання державного
кордону особами, стосовно яких уповноваженими
державними органами проводяться оперативно-розшукові
заходи. Такому виду доручення присвоюється індекс «І»;
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огляду (із залученням у разі потреби службових
осіб митних органів, що використовують власні технічні
та спеціальні засоби) транспортних засобів, на яких
прямують особи, та вантажів, що ними переміщуються
через державний кордон, з метою недопущення його
незаконного
перетинання
особами;
виявлення
викрадених транспортних засобів. Такому виду
доручення присвоюється індекс «О».
4) строк здійснення контролю (доручення, беруться
на контроль на строк, вказаний у дорученні, який складає
не більше шести місяців. У разі коли строк здійснення
контролю у дорученні не зазначений, він становить 30 діб
з дня надходження доручення до органу Державної
прикордонної служби. У разі виникнення потреби у
продовженні строку здійснення контролю співробітник
оперативного підрозділу своєчасно надсилає на адресу
органу Державної прикордонної служби повідомлення про
продовження такого строку);
5) порядок
повідомлення
про
виконання
доручення.
Виконання доручень здійснюється в пунктах
пропуску через державний кордон уповноваженими
службовими особами Державної прикордонної служби
під час проведення перевірки документів осіб на право
в’їзду в Україну або виїзду з України.
У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану
територію України чи виїжджає з неї, з інформацією, що
зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт1», на АРМ «Інспектор» програмно-технічного комплексу
автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П»
системи «Гарт-1» відображається повідомлення про
такий збіг із зазначенням інформації про особу та індексу
доручення.
У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон або в’їжджає на тимчасово
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окуповану територію України, з інформацією, що
зберігається в оперативних базах даних системи
«Гарт-1» за індексом «Н», уповноважені службові особи
Державної прикордонної служби виконують такі дії:
1) інспектор прикордонної служби, що здійснює
перевірку паспортних документів:
доповідає старшому прикордонних нарядів про
виявлення особи, яку тимчасово обмежено в праві виїзду
з України;
передає її паспортний документ старшому
прикордонних нарядів та не пропускає особу через
державний кордон або через межу тимчасово окупованої
території України;
2) старший прикордонних нарядів:
повторно перевіряє наявність в оперативній базі
даних системи «Гарт-1» інформації про тимчасове
обмеження в праві виїзду з України виявленій особі;
невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з
моменту виконання доручення, інформує про це
чергового Головного центру;
відмовляє виявленій особі в перетинанні
державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану
територію України, про що виносить рішення про
відмову в перетинанні державного кордону або рішення
про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану
територію України або виїзді з неї;
повертає паспортний документ особі, якій
відмовлено в перетинанні державного кордону або у
в’їзді на тимчасово окуповану територію України;
організовує та забезпечує вибуття особи за межі
пункту пропуску;
про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає
начальникові зміни відділу управління службою (далі –
ВУС) органу охорони державного кордону;
3) начальник зміни ВУС органу охорони державного
кордону про факт виконання доручення доповідає
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начальникові зміни ВУС регіонального управління і
начальникові органу охорони державного кордону;
4) начальник зміни ВУС регіонального управління
доповідає про факт виконання доручення начальникові
зміни Головного центру управління службою (далі – ГЦУС)
Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові
штабу регіонального управління.
У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон або в’їжджає на тимчасово
окуповану територію України чи виїжджає з неї, з
інформацією, що зберігається в оперативних базах
даних системи «Гарт-1» за індексом «Р», уповноважені
службові особи діють відповідно до вимог законодавства.
У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон або в’їжджає на тимчасово
окуповану територію України чи виїжджає з неї, з
інформацією, що зберігається в оперативних базах
даних системи «Гарт-1» за індексом «І», уповноважені
службові особи Державної прикордонної служби України
виконують такі дії:
1) інспектор прикордонної служби, що здійснює
перевірку паспортних документів, занотовує інформацію
про особу за реквізитами згідно з абзацом четвертим
пункту 1 розділу IV цього Порядку, відомості про
транспортний засіб, на якому особа перетинає
державний кордон (номер рейсу та маршрут руху
повітряного, морського судна або поїзда, державний
реєстраційний номер автотранспортного засобу), та після
повернення особі паспортних документів доповідає
старшому прикордонних нарядів про перетинання
державного кордону особою, стосовно якої виконується
доручення правоохоронних органів;
2) старший прикордонних нарядів повторно
перевіряє наявність в оперативній базі даних системи
«Гарт-1» інформації про доручення правоохоронних
органів за індексом «І» та доповідає про факт
47

Організація діяльності підрозділів карного розшуку НП України щодо розшуку
осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду
або ухиляються від відбування кримінального покарання в умовах АТО та ООС

перетинання державного кордону виявленою особою та
транспортним засобом начальникові зміни ЦУС органу
охорони державного кордону;
3) начальник зміни ЦУС органу охорони державного
кордону про факт виконання доручення правоохоронних
органів у термін не пізніше 3 годин інформує по телефону
правоохоронний орган, який надав доручення, із
зазначенням відомостей про особу, її паспортний
документ та транспортний засіб, на якому вона
перетинає державний кордон, згідно з абзацом другим
цього пункту, доповідає начальникові зміни ЦУС
регіонального управління та начальникові органу
охорони державного кордону;
4) начальник зміни ЦУС регіонального управління про
факт виконання доручення правоохоронних органів
доповідає начальникові зміни ГЦУС Адміністрації
Державної прикордонної служби та начальникові штабу
регіонального управління.
У разі збігу інформації про особу, яка перетинає
державний кордон або в’їжджає на тимчасово
окуповану територію України чи виїжджає з неї, з
інформацією, що зберігається в оперативних базах
даних системи «Гарт-1» за індексом «О», уповноважені
службові особи Державної прикордонної служби
виконують такі дії:
1) інспектор прикордонної служби, що здійснює
перевірку паспортних документів:
доповідає старшому прикордонних нарядів про
виявлення особи, транспортний засіб якої та вантаж
підлягають огляду;
передає паспортний документ особи старшому
прикордонних нарядів та не пропускає її через
державний кордон або на тимчасово окуповану
територію України чи з неї;
2) старший прикордонних нарядів:
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повторно перевіряє наявність в оперативній базі
даних системи «Гарт-1» інформації про доручення з
індексом «О»;
невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з
моменту виконання доручення, інформує про це
чергового Головного центру;
організовує проведення огляду транспортного
засобу, на якому прямує особа, та вантажу, що ним
переміщується;
у разі виявлення факту чи спроби незаконного
переміщення
через
державний
кордон
осіб
з
використанням
обладнаних
схованок,
зброї,
наркотичних
засобів,
психотропних
речовин
і
прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів
і предметів, заборонених для переміщення через
державний кордон, у тому числі з використанням
схованок, та виявлення викрадених транспортних
засобів діє відповідно до вимог законодавства;
за результатами огляду транспортного засобу та
вантажу надає чи не надає дозвіл на перетинання
державного кордону особою або на в’їзд на тимчасово
окуповану територію України чи виїзд з неї
транспортним засобом та вантажем;
про результати огляду транспортного засобу,
вантажу та вжиті заходи доповідає начальникові зміни
ВУС органу охорони державного кордону;
3) начальник зміни ВУС органу охорони державного
кордону:
про факт виконання доручення доповідає
начальникові зміни ВУС регіонального управління і
начальникові органу охорони державного кордону;
про результати огляду, але до закінчення
процедури прикордонного контролю, інформує по
телефону ініціатора доручення;
4) начальник зміни ВУС регіонального управління
доповідає про факт виконання доручення начальникові
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зміни ГЦУС Адміністрації Державної прикордонної
служби і начальникові штабу регіонального управління.
Під час виконання доручення за індексом «О» при
залученні службових осіб митних органів огляд
здійснюється разом з ними з використанням (у разі
потреби) технічних та спеціальних засобів митного
контролю та службових собак1.

1 Більш докладно див.: Порядок дій уповноважених службових осіб
Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску
через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано
доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з
уповноваженими державними органами, які надали доручення, затверджений
Наказом МВС України від 23.06.2017 № 535.
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РОЗДІЛ 7
ВЗАЄМОДІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ З
ДЕПАРТАМЕНТОМ МІЖНАРОДНОГО
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ
7.1. Оголошення міжнародного розшуку
Міжнародний розшук осіб являє собою комплекс
розшукових, інформаційно-довідкових та інших заходів,
що
здійснюються
Департаментом
міжнародного
поліцейського співробітництва Національної поліції
України спільно з відповідними правоохоронними
органами на території держав-членів МОКП-Інтерполу
відповідно до норм міжнародного права, а також
відповідно до чинного національного законодавства з
метою виявлення, арешту i видачі (екстрадиції) осіб, які
переховуються від слідства, суду та виконання вироку.
Міжнародний розшук здійснюється за окремо
встановленою процедурою, але для його оголошення
оперативні підрозділи НП України спочатку мають
здійснити необхідні розшукові заходи місцевого рівня та
оголосити особу у державний розшук. Якщо ж одразу
отримана інформація про можливий перетин особою
державного кордону України – міжнародний розшук
оголошується одночасно із проведенням розшукових
заходів місцевого рівня та оголошення особи у
державний розшук.
Взаємодія між правоохоронними органами різних
держав
світу
під
час
міжнародного
розшуку
здійснюється на підставі норм міжнародного права. При
цьому правоохоронні органи кожної держави під час
проведення на своїй території розшукових заходів
керуються виключно національним законодавством.
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Згідно
п.
4.2.2.
Інструкції
«Про
порядок
використання
правоохоронними
органами
можливостей
Національного
центрального
бюро
Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та
розслідуванні
злочинів»
міжнародний
розшук
проводиться на підставі запиту органу-ініціатора
розшуку особи за наявності вірогідних даних про виїзд
розшукуваної особи в інші країни, а саме:
1. Наявність
закордонного
паспорта
(або
перебування у іноземному громадянстві).
2. Повідомлення органів Державної прикордонної
служби України про реєстрацію перетинання особою
кордону.
3. Поштове листування (телефонний або Інтернет
зв'язок);
4. Пояснення свідків (інформація може бути
отримана як гласно, так і від негласних джерел).
5. Інше (наявність родичів за кордоном тощо).
Міжнародному
розшукові
з
ініціативи
правоохоронних органів України підлягають:
особи, які виїхали за межі України і ухиляються від
відповідальності
та
покарання
за
кримінальні
правопорушення, за які згідно з чинним законодавством або
судовим вироком, що набув законної сили, передбачене
(призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк
не менше шести місяців;
громадяни, які пропали безвісти – за наявності
вірогідних відомостей про виїзд розшукуваних за кордон;
іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні і щодо яких отримана інформація
про вчинення ними кримінальних правопорушень на
території інших держав.
Підставою для міжнародного розшуку осіб є запит з
необхідними додатками, який має пройти наступні
стадії виконання:
підготовка запиту ініціатором розшуку;
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розгляд запиту територіальним підрозділом
Інтерполу (перевірка наявності підстав для оголошення
міжнародного розшуку та повноти зібраних матеріалів),
направлення запиту до Департаменту міжнародного
поліцейського співробітництва Національної поліції
України;
оголошення
міжнародного
розшуку
та
направлення запиту щодо проведення розшукових
заходів до правоохоронних органів країни, де, ймовірно,
перебуває розшукувана особа;
виконання запиту іноземних правоохоронних
органів.
З метою розшуку особи відомості про неї вносяться
до банку даних МОКП-Інтерполу категорії «Червона
картка» (Red notice) – розшук з метою затримання та
екстрадиції або «Блакитна картка» (Blue notice) – розшук
без мети затримання особи.
У випадку, коли країна перебування розшукуваної
особи точно невідома, але інформація про її виїзд
отримана
від
надійних
джерел,
Департамент
міжнародного
поліцейського
співробітництва
Національної поліції України направляє на адресу НЦБ
Інтерполу
країн-учасниць
організації
розшукове
завдання – «Deffusion».
Слід зауважити, що заходи щодо міжнародного
розшуку не закінчуються його оголошенням, органініціатор повинен продовжувати проведення заходів,
направлених
на
отримання
інформації
щодо
місцеперебування особи та негайно повідомляти нові
відомі факти щодо розшукуваного для коригування
розшукових заходів за кордоном.
У
разі
затримання
чи
встановлення
місцеперебування розшукуваної особи на території
України ініціатор міжнародного розшуку зобов'язаний
негайно, але не пізніше 5-ти днів, повідомити про це до
регіонального підрозділу Департаменту міжнародного
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поліцейського співробітництва Національної поліції
України для інформування правоохоронних органів
зарубіжних країн про припинення розшуку.
7.2.
Способи
використання
Інтерполу для розшуку осіб

каналів

МОКП

На підставі ст. 4 Закону України «Про Національну
поліцію» працівники поліції в рамках міжнародного
співробітництва можуть звертатися у межах своєї
компетенції із запитами до відповідних органів інших
держав та міжнародних організацій.
При складанні запиту щодо міжнародного розшуку
осіб, які розшукуються за вчинення кримінальних
правопорушень, від іноземних правоохоронних органів
запитати отримання наступних відомостей та інформації:
перебування особи на обліку правоохоронних
органів ("Criminal records") – перебування на обліку
розшукуваних, наявність судимостей, приводів та
затримань
кримінального
чи
адміністративного
характеру, адреса реєстрації, в деяких випадках
проведення фактів перевірки розшукуваної особи за
обліками нарядами під час несення служби. Наприклад:
патрульна служба під час обходу території зупинила
особу, перевірила документи, перевірили особу за
поліцейськими обліками, потім відпустила, але факт
перевірки записується в історію бази даних;
відомості щодо постановки на міграційний облік
– можливо отримати інформацію про дату реєстрації,
адресу мешкання;
перевірка за дактилоскопічними обліками,
обліками ДНК (за наявності похідного матеріалу);
отримання інформації щодо абоненту телефонного
зв'язку – тип телефонного номера (стаціонарний,
мобільний – передплатний або контракт), належність до
мобільного оператора, дата реєстрації або початку
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експлуатації SIM-картки, адреса реєстрації та П.І.Б. особивласника, але повнота отриманих даних варіюється в
залежності від національного законодавства запитуваної
країни. Наприклад: Німеччина надає інформацію щодо
належності телефонного номера особі, повні П.І.Б., дату
народження, країну походження та громадянство, адресу
реєстрації та ряд інших даних; Італія – інформацію про
дату реєстрації або початку експлуатації SIM-картки,
П.І.Б. особи-власника, перебування номера в мережі;
Туреччина – лише прізвище та ініціали власника;
отримання інформації або перевірка тих чи
інших відомостей за банками даних Генерального
Секретаріату
МОКП-Інтерполу
через
телекомунікаційну систему І-24/7 (банки даних щодо
осіб,
транспортних
засобів,
документів,
творів
мистецтва);
інформація
щодо
здійснених
абонентом
телефонних дзвінків та його локалізація на момент їх
здійснення – потребує попереднього узгодження щодо
процедури оформлення запиту;
інформація щодо результатів, отриманих від
перевірки публічних, «відкритих», джерел інформації,
зокрема Інтернет сайтів, електронних та фізичних
довідників – можливо отримати відомості про
реєстрацію СПД, наявність стаціонарного телефону,
участь у різних проектах тощо;
інше.
Також можливо запитати проведення наступних
заходів:
перевірка
адреси
імовірного
перебування
розшукуваного, з розшифровкою мети або без такої;
опитання осіб, які мали (могли мати) контакти з
розшукуваною особою – за результатами надається
довідка-відповідь, без надання матеріалів перевірки;
постановка особи на облік розшукуваних до
національної поліцейської бази даних;
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розміщення інформації про розшук особи у ЗМІ;
проведення розшукових та технічних заходів –
потребує попереднього узгодження щодо процедури
оформлення запиту;
затримання особи;
інше.
Крім того, можливо звернутись до розташованої на
території запитуваної країни української амбасади щодо
отримання інформації про факт реєстрації особи на
консульському обліку, наявність звернень особи з питань,
вирішення яких стосується амбасад України (видача,
заміна, продовження терміну дії паспорта, надання
юридичної та консульської допомоги та інше).
7.3.
Використання
інформації для розшуку осіб

«відкритих

джерел»

Використання «відкритих джерел» інформації може
бути дуже корисним для вирішення питань розшуку осіб,
зокрема міжнародного.
«Відкриті джерела» – загальнодоступні джерела
інформації такі, як Інтернет, електронні та друковані
довідники та ін.
За допомогою Інтернету, зокрема загальних
пошукових систем на кшталт «Google» та «Yandex», а
також
спеціальних
пошукових
систем
(сайти
податкових підрозділів, довідкові сайти з різних
напрямків) можливо отримати інформацію про
місцеперебування особи (у кращому випадку) або інші
відомості, які змогли б допомогти встановити
місцеперебування розшукуваної особи.
Знаючи в якому СПД працевлаштований фігурант на
території РФ, за допомогою сайту Федеральної податкової
адміністрації РФ, можливо встановити адресу, телефон, а
іноді й П.І.Б. директора СПД.
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Отримавши оперативним шляхом фотографію
розшукуваного, зроблену в іншій державі, необхідно
проаналізувати
задній
фон
фото
(так
званий
«background») та встановити наявність рекламних
плакатів,
вивісок, щитів; табличок
з
назвами
підприємств, організацій та установ; витворів мистецтва
та архітектури, після чого необхідно:
Через пошукові системи встановити місце
реєстрації СПД, реклама або табличка з назвою якого
зображена на фото – цим можна встановити місто та
адресу, де було сфотографовано особу.
За допомогою різних довідкових та бізнес мап
можливо отримати схематичне зображення місця, де був
зроблений знімок.
Ресурс
«Google-map»
надає
можливість
«прогулятись» по вулицях деяких іноземних міст, а
значить і точно ідентифікувати місце фотографування.
Певні сайти надають можливість певною мірою
ідентифікувати абонента стаціонарного телефону.
Зокрема сайт «noomer.org» – є банком даних, в якому
розміщено інформацію про П.І.Б., дату народження,
адресу та стаціонарний телефон мешканців України
(інформація іноді буває застарілою).
Важливою є робота з соціальними мережами на
кшталт «Odnoklasniki», «VKontakte», «The Facebook»,
Instagram та іншими. В результаті моніторингу цих
мереж можливо отримати відомості про розшукуваного
та його зв'язки.
У будь-якому випадку результат використання
«відкритих джерел» для досягнення цілей розшуку
злочинців більшістю залежить від навичок роботи з ними
та цілеспрямованості особи, яка проводить розшукові
заходи.
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РОЗДІЛ 8
ТИМЧАСОВИЙ АЛГОРИТМ ОГОЛОШЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО РОЗШУКУ ОСІБ
З метою недопущення збоїв у роботі, направленій на
розшук осіб за межами України, уникнення ситуацій за
яких буде повністю або частково відмовлено у виконанні
розшукових запитів надається наступний тимчасовий
алгоритм оголошення міжнародного розшуку осіб:
8.1 Розшук без мети затримання особи та без
публікації міжнародного сигнального повідомлення
Проводиться щодо осіб:
1. Умови перебування яких за межами України
виключають
можливість
екстрадиції
(наявність
громадянства, статусу біженця, або особи без
громадянства, інвалідність, та інші).
2. Перебування яких встановлене в місцях
позбавлення волі.
3. Злочин, за який вони розшукуються, виключає
можливість екстрадиції.
Необхідні документи:
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія виписки з ЄРДР.
3. Копія повідомлення про підозру.
4. Копія постанови слідчого/судді про оголошення
розшуку.
5. Копія ухвали суду про обрання запобіжного
заходу (за наявності).
6. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
7. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
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8. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
9. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька якнайновіших фото.
10. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
11. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
12. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2-5, а також виписку з КК України щодо
інкримінованих особі правопорушень та гарантію
підтримання екстрадиції від слідчого (приблизна форма
документу додається).
8.2. Розшук без мети затримання особи, але з
публікацією
міжнародного
сигнального
повідомлення (Blue notice)
Проводиться щодо осіб:
1. Умови перебування яких за межами України
виключають
можливість
екстрадиції
(наявність
громадянства, статусу біженця, або особи без
громадянства, інвалідність, та інші), але є підстави
вважати, що вони можуть пересуватись країнами світу,
де будуть продовжувати свою злочинну діяльність (члени
злочинних угруповань та організацій; торгівці людьми,
наркотиками
та
зброєю;
злодії
«гастролери»;
наркозалежні;
вчинили/вчиняли
злочини
на
сексуальному ґрунті; інші).
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2. Злочин, за який вони розшукуються, виключає
можливість екстрадиції, але є підстави вважати, що вони
можуть пересуватись країнами світу, де будуть
продовжувати
свою
злочинну
діяльність
(члени
злочинних угруповань та організацій; торгівці людьми,
наркотиками
та
зброєю;
злодії
«гастролери»;
наркозалежні;
вчинили/вчиняли
злочини
на
сексуальному ґрунті; інші).
Необхідні документи:
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія виписки з ЄРДР.
3. Копія повідомлення про підозру з перекладом
англійською мовою.
4. Копія постанови слідчого/судді про оголошення
розшуку.
5. Копія ухвали суду про обрання запобіжного
заходу (за наявності).
6. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
7. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
8. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
9. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька якнайновіших фото.
10. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
11. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
12. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
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переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2-5, а також виписку з КК України щодо
інкримінованих особі правопорушень та гарантію
підтримання екстрадиції від слідчого (приблизна форма
документу додається).
8.3. Розшук з метою затримання особи для
екстрадиції до України, з публікацією міжнародного
сигнального повідомлення (Red notice)
Проводиться щодо осіб за наявності наступних умов:
1. Наявності вірогідних даних про виїзд в інші
країни, якими можуть бути: наявність паспорта
громадянина іншої держави/паспорта громадянина
України для виїзду за кордон; повідомлення органів, до
відання яких належить реєстрація факту перетинання
кордону; поштове листування, телефонне спілкування з
використанням телефонних номерів, які зареєстровані за
межами держави; пояснення свідків; будь які інші
відомості, які прямо вказують на перебування особи за
межами України.
2. Правопорушення, вчинене особою, тягне за
собою видачу відповідно до ст. 2 Європейської конвенції
про видачу правопорушників, 1957 року, та не
порушують вимог ст. ст. 3 та 4 вказаної Конвенції.
«…
Стаття 2 Правопорушення, що тягнуть видачу
1. Видача правопорушників здійснюється у зв’язку із
правопорушеннями, які караються за законами
запитуючої
Сторони
та
запитуваної
Сторони
позбавленням волі або згідно з постановою про
утримання під вартою на максимальний термін не
менше одного року чи більш суворим покаранням. Якщо
особа визнається винною і вирок про ув’язнення або
постанова про утримання під вартою проголошується
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на території запитуючої Сторони, термін призначеного
покарання має складати не менше чотирьох місяців.
2. Якщо запит про видачу правопорушника стосується
декількох окремих правопорушень, кожне з яких за
законами запитуючої Сторони і запитуваної Сторони
карається позбавленням волі або згідно з постановою про
утримання під вартою, але якщо деякі з них не
задовольняють умови стосовно тривалості терміну
покарання, яке може бути призначене, запитувана
Сторона має також право здійснювати видачу за останні
правопорушення.
3. Будь-яка Договірна Сторона, закони якої не
дозволяють
видачі
правопорушників
за
деякі
правопорушення, зазначені у пункті 1 цієї статті, може,
у
тому,
що
її
стосується,
вилучити
такі
правопорушення із сфери застосування цієї Конвенції.
4. Будь-яка Договірна Сторона, яка бажає
скористатися правом, передбаченим у пункті 3 цієї
статті, під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної
грамоти або свого документа про приєднання,
перепроваджує Генеральному секретарю Ради Європи або
перелік правопорушень, за вчинення яких видача
дозволяється, або перелік правопорушень, за вчинення
яких вона забороняється, а також зазначає правові
положення, які дозволяють або забороняють видачу.
Генеральний секретар Ради надсилає ці переліки іншим
Сторонам, які підписали Конвенцію.
5. Якщо в подальшому законодавство Договірної
Сторони забороняє видачу у зв’язку з іншими
правопорушеннями, така Сторона повідомляє про це
Генерального
секретаря.
Генеральний
секретар
інформує інші Сторони, які підписали Конвенцію. Таке
повідомлення набирає чинності через три місяці від дати
його отримання Генеральним секретарем.
6. Будь-яка Сторона, яка використовує право,
передбачене у пунктах 4 або 5 цієї статті, може в будь62
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який
час
поширити
дію
цієї
Конвенції
на
правопорушення, які були вилучені із сфери її
застосування. Вона повідомляє Генерального секретаря
Ради про такі зміни, а Генеральний секретар інформує
про це інші Сторони, які підписали Конвенцію.
7. Будь-яка Сторона може застосовувати принцип
взаємності щодо будь-яких правопорушень, вилучених із
сфери застосування Конвенції згідно з цією статтею.
Стаття 3 Політичні правопорушення
1. Видача не здійснюється, якщо правопорушення, у
зв’язку з яким вона запитується, розглядається
запитуваною Стороною як політичне правопорушення
або
правопорушення,
пов’язане
з
політичним
правопорушенням.
2. Таке ж правило застосовується, якщо запитувана
Сторона має достатньо підстав вважати, що запит про
видачу правопорушника за вчинення звичайного
кримінального правопорушення був зроблений з метою
переслідування або покарання особи на підставі її раси,
релігії, національної приналежності чи політичних
переконань або що становище такої особи може бути
зашкоджене з будь-якої з цих причин.
3. Для цілей цієї Конвенції вбивство або замах на
вбивство глави держави або члена його сім’ї не
вважається політичним правопорушенням.
4. Ця стаття не зачіпає ніяких зобов’язань, які
Договірні Сторони могли взяти або можуть взяти на
себе за будь-якою іншою міжнародною конвенцією
багатостороннього характеру.
Стаття 4 Військові правопорушення
Видача
за
правопорушення,
які
передбачені
військовим правом і які не є правопорушеннями за
звичайним кримінальним правом, із сфери застосування
цієї Конвенції вилучаються.
…»
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3. Відносно особи винесено ухвалу суду про
обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою без обмеження дії даної ухвали у часі (ч. 6 ст. 193
КПК України), або ухвалу суду про скасування відстрочки
відбування кримінального покарання і поміщення особи
до місць позбавлення волі на підставі дійсного вироку
суду, за яким особі було призначене покарання у вигляді
позбавлення волі та, в порядку ст. 75 від виконання якого
особу було звільнено з призначенням їй іспитового
терміну.
4. Надання
центральним
органом
України
(Генеральна прокуратура України) чітких та прямих
гарантій, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію)
особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на
території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку,
передбаченому чинним законодавством, двосторонніми
та багатосторонніми договорами.
А. Необхідні документи (ухиляння від органів
слідства або суду):
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія виписки з ЄРДР.
3. Копія повідомлення про підозру.
4. Копія постанови слідчого/судді про оголошення
розшуку.
5. Копія ухвали суду про обрання міри запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою без обмеження дії
даної ухвали у часі (ч. 6 ст. 193 КПК України) з
перекладом англійською мовою.
6. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
7. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
8. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
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9. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька якнайновіших фото.
10. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
11. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
12. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2-5, а також виписку з КК України щодо
інкримінованих особі правопорушень та гарантію
підтримання екстрадиції від слідчого (приблизна форма
документу додається).
Б. Необхідні документи (ухилянням від відбування
кримінального покарання):
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія вироку з перекладом англійською
мовою.
3. Копія ухвали суду про скасування відстрочки
відбування кримінального покарання і поміщення особи
до місць позбавлення волі на підставі дійсного вироку
суду з перекладом англійською мовою.
4. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
5. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
6. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
7. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька як найновіших фото.
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8. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
9. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
10. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2 та 3, а також виписку з КК України щодо
інкримінованих особі правопорушень.
8.4. Розшук безвісти зниклих без публікації
міжнародного сигнального повідомлення
Проводиться щодо осіб, обставини зникнення яких
прямо не вказують на те, що вони можуть перебувати у
небезпечному стані, тобто такі особи, які втратили
зв'язок зі своїми родичами, близькими та знайомими.
Необхідні документи:
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія виписки з ЄРДР.
3. Копія повідомлення про зникнення особи.
4. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
5. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
6. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
7. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька якнайновіших фото.
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8. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
9. ДНК-профіль зниклої особи, або її родичів – за
наявності.
10. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
11. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2 та 3.
8.5. Розшук безвісти зниклих з публікацією
міжнародного сигнального повідомлення (Yellow
notice)
Проводиться щодо осіб:
1. Які в залежності від свого віку нездатні
відповідати за себе та можуть потрапити у небезпечну
ситуацію (неповнолітні до 18 років та особи похилого і
старше віку від 60 років).
2. Котрі в залежності від стану фізичного чи
психічного здоров’я можуть потрапити у небезпечну
ситуацію або спричинити таку ситуацію для оточуючих.
3. Щодо яких наявна інформація про те, що вони
стали або могли стати жертвами правопорушень.
Необхідні документи:
1. Запит (приблизна форма запиту додається).
2. Копія виписки з ЄРДР.
3. Копія повідомлення про зникнення особи.
4. Копія Ф.№1 на паспорт, або копія паспорту (1-2
та 3-4 сторінки).
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5. Копія заяви-анкети на видачу паспорту
громадянина України для виїзду за кордон, або довідка
про те, що такий паспорт не видавався.
6. Виписка з результатом перевірки на предмет
перетину державного кордону України.
7. Фото розшукуваної особи (фас, профіль,
полупрофіль), бажано декілька якнайновіших фото.
8. Дактокарта (у форматах *jpg або *jpeg, *nistrus
або *nst; *bin або *ipl) – за наявності.
9. ДНК-профіль зниклої особи, або її родичів – за
наявності.
10. Скріншоти сторінок у соціальних мережах – за
наявності.
11. Відомості про осіб, які можуть супроводжувати
розшукувану особу за межами України: копії паспортів,
фото та дактокарти, скріншоти сторінок у соціальних
мережах – за наявності.
У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади необхідних документів російською мовою, а
саме: у р. І, ІІ та ч. А р. ІІІ – п.п. 2-5, уч. Б р. ІІІ та р.р. ІV,
V – п.п. 2 та 3; також до р. І-ІІІ необхідно додавати
клопотання
ініціатора
розшуку
(слідчий,
суддя,
начальник органу/підрозділу) щодо надання гарантій
про підтримання екстрадиції розшукуваної особи у разі
її затримання.
* У випадках, коли імовірною країною перебування
особи є Російська Федерація, рекомендується готувати
переклади російською мовою документів, зазначених у
п.п. 2 та 3.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ПОСТАНОВА
про оголошення розшуку підозрюваного
м. Лисичанськ

01 лютого 2017 р.

Слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області, капітан
поліції Іванов С. С., розглянувши матеріали кримінального провадження №
0000000000001 від 29 січня 2017 р., розпочатого за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, –

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 січня 2017 р.,
приблизно о 16 годині 10 хвилин Лукан О.І. разом із невстановленою
слідством особою, перебуваючи в приміщенні комп'ютерного клубу
«Масяня», розташованого за адресою м. Лисичанськ, вул. Штейгерська 13,
а пізніше на вулиці зазначеного клубу, будучи особою, раніше судимою за
хуліганство, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної
неповаги до суспільства з хуліганських спонукань побили Мироненко В.В.,
заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, при цьому пошкодили його
особисті речі.
30 січня 2017 р., відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України,
Лукану О. І. вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України.
Слідчим суддею Лисичанського міського суду 31 січня 2017 р. прийнято
рішення про застосування до Лукана О. І. запобіжного заходу – домашній
арешт.
Водночас при відвідуванні житла Лукана О. І. та опитування осіб, які
з ним проживають, було встановлено, що підозрюваний за місцем
проживання не з’являється, його місце перебування невідоме.
Враховуючи викладене та беручи до уваги, що підозрюваний
ухиляється від слідства, а його місцезнаходження невідоме, керуючись ч. 2
ст. 281, ч. 5 ст. 110 КПК України, –

постановив:

1. Оголосити в розшук підозрюваного Лукана О. І., 02 лютого 1977 р. н.
2. Відомості про оголошення в розшук підозрюваного внести до
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000000000001.
3. Здійснення розшуку підозрюваного Лукана О. І. доручити
оперативному підрозділу Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській
області.
Слідчий СВ Лисичанського ВП
ГУНП України в Луганській області
капітан поліції
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Додаток 2
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції
в Луганській області
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93404
тел. (0645) 70-23-74
Ідентифікаційний код 40108845
№______/101/12/09-2018 На №___________ від
__________________________________________________________________
Начальникові Головного Центру
обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної
Служби України
полковнику
Простакову А.В.
вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601
ДОРУЧЕННЯ
Головне управління національної поліції в Луганській області
(назва правоохоронного (розвідувального) органу, що надає доручення))
__________________________________________________________________
Правові підстави надання
доручення:
у вчинені кримінального
правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, кримінальне
провадження
№
000000000000000000000001
від
11.09.2018,
обґрунтовано підозрюються гр. Іванов Іван Іванович, 01.01.1991 р.н., та
гр. Петров Петро Петрович, 02.02.1992 р.н. (кримінальне провадження,
постанова
прокурора
або
слідчого,
проведення
оперативно-розшукових
(розвідувальних) заходів тощо, а також норма закону, згідно якого виконуються
доручення).
Відомості про особу (осіб), щодо якої (яких) надається доручення: громадянин
України Іванов Іван Іванович / IVANOV IVAN, 01.01.1991 р.н., паспорт серії
DН № 000001 виданий Новоайдарським РВ УМВС 10.01.2010 та
громадянин Петров Петро Петрович /PETROV PETRO, 02.02.1992 р.н.,
паспорт серії ЕВ № 000002 виданий Сєвєродонецьким MB УМВС
01.01.2011 (громадянство, прізвище, ім’я (імена) та по батькові, число, місяць, рік
народження, стать, місце проживання, серія та номер паспорту документу, коли і ким
виданий, ймовірний напрямок та дата перетину державного кордону України, країна
виїзду (в’їзду).
 Доручення підписує керівник ГУНП або його заступник, на підпис якого
проставляється гербова печатка.
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Вид доручення: керуючись п. 5 постанови Кабінету Міністрів України
№ 280 від 17.04.2013, прошу встановити контроль на всіх пунктах
пропуску Державної прикордонної служби України на додаткову перевірку
документів у гр. Іванова Івана Івановича, 01.01.1991 р.н., та гр. Петрова
Петра Петровича, 02.02.1992 р.н., з метою їх виявлення для негайного
прибуття органів поліції до відповідного пункту пропуску.
Термін контролю: на 2 місяця з правом продовження.
Про виконання доручення повідомити: заступника начальника відділу УКР
ГУНП в Луганській області підполковника поліції Ісаєва М.В., 095-101-0101, або оперуповноваженого УКР ГУНП в Луганській області капітана
поліції Мартинова Д.А., 050-202-02-02, адреса: 93404, м. Сєвєродонецьк,
вул. Партизанська, 16, чергова частина ГУНП 066-920-84-57,
(посада, прізвище та ініціали посадової особи, адреса, міжміський код, номер
телефону, факсу, конфедеційного та ВЧ- зв’язку, у робочий та неробочий час).

Заступник начальника
полковник поліції

Мартинов Д.А. 050-202-02-02
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Додаток 3

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Директору
Департаменту
соціального захисту
населення Луганської
обласної військовоцивільної адміністрації
Поліщук Е.А.
Про перевірку розшукуваних
осіб за наявними обліками
внутрішньо переміщених осіб
Шановна Елеонора Андріївна!
УСБ України в м. Києві за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191
КК України, розшукується гр. Мовчан Андрій Андрійович, 01.01.1970р.н.,
(справа оперативного обліку № 119 від 06.10.2018 р., ЄРДР №
000000000000000002 від 18.06.2018).
У зв'язку із проведенням заходів, направлених на встановлення
місцезнаходження та затримання розшукуваного, відповідно до вимог ст.
5, п.7 ч.1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» та ст. 11 Закону
України «Про оперативно-розшукову діяльність» в частині здійснення
розшуку злочинців просимо Вас надати відомості про те, чи проходив
реєстрацію як внутрішньо переміщена особа гр. Мовчан Андрій
Андрійович, 01.01.1970 р.н.
В разі наявності відомостей відносно запитуваної особи просимо
повідомити про всі наявні у реєстрах відомості.
Про результати розгляду запиту просимо повідомити у найкоротший
термін.
З повагою
начальник
полковник поліції
Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 4
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Директорові Харківської філії
Державного підприємства
«Національні інформаційні системи»
Подгорновій Т.І.
61001, м. Харків, проспект Гагаріна, 20-а
inbox_kh@nais.gov.ua, (057) 341-72-95
Про надання інформації
Шановна Тетяна Іванівна!
Управлінням карного розшуку ГУНП в Луганській області
розшукується гр. Лопата Максим Вікторович, 29.03.1989 р.н.,
ІПН 3341316197, уродженець м. Луганська, який переховується від органів
досудового розслідування за підозрою в скоєнні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289 ч. 2 ст.
187 КК України, кримінальне провадження № 100000000000000000009 від
15.09.2018, справа оперативного обліку № 8/12 від 26.07.2018.
Враховуючи вищезазначене, відповідно до статті 16 Закону України
«Про захист персональних даних», на підставі ст. 23 Закону України «Про
Національну поліцію», ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність» та ст. 66 КПК України просимо Вас доручити підлеглим
працівникам надіслати на нашу адресу відомості Єдиного реєстру
довіреностей про те, чи являється довірителем чи представником на
управління або розпорядження якими-небудь транспортними засобами або
нерухомим майном громадянин Лопата Максим Вікторович, 29.03.1989
р.н., ІПН № 3341316197. Якщо являється, то просимо повідомити дату їх
видачі, від чийого імені і на які транспортні засоби або нерухоме майно, а
також яким нотаріусом завірялися дані довіреності та адресу нотаріуса.
Відповіді просимо надати у найкоротший термін, для організації
проведення подальших заходів.
З повагою
заступник начальника
Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 5
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Начальникам (т.в.о. начальників)
ВП ГУНП в Луганській області
ОРІЄНТУВАННЯ
04.11.2018 поблизу с. Степове Троїцького району Луганської області
було виявлено труп безвісно зниклого гр. Куценка Павла Васильовича,
19.04.1962р.н., із ознаками насильницької смерті.
До вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути
причетний:
Мутний Олег Павлович, 24.03.1980
р.н.,
уродженець
Марківського
району
Луганської області. Мешкає за адресою:
Луганська область, Марківський район,
с. Кабичівка, вул. Луганська, 11.
Приймав участь у бойових діях на боці
НЗФ.
Має особливу прикмету – шкутильгає на
праву
ногу
внаслідок
вогнепального
поранення.
У зв’язку з вищевикладеним прошу на
розшук
вищезазначеного
громадянина
орієнтувати особовий склад, зокрема який
несе службу по охороні громадського порядку на блокпостах, під час
патрулювання, тощо.
У разі встановлення місцезнаходження громадянина Мутного О.П.
негайно повідомити УКР ГУНП в Луганській області.
Обов’язково дотримуватись заходів особистої безпеки.
Начальник
полковник поліції
Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 6
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Начальнику Управління
ДМС у Луганській області
Скіртачу Ю.І
Шановний Юрію Івановичу!
УКР ГУНП в Луганській області проводяться заходи зі встановлення
місцезнаходження гр. Румянцева Віктора Романовича, 28.02.1982 р.н.,
уродженця м. Луганська, який переховується від органів досудового
розслідування за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, кримінальне провадження
№ 1000000000000000009 від 13.09.2018, справа оперативного обліку № 14
від 21.10.2018.
За наявною інформацією розшукуваний може переховуватись разом
зі своїм дружнім зв’язком – гр. Омеляном Максимом Григоровичем,
12.05.1985 р.н.
У зв’язку із викладеним просимо Вас перевірити гр. Омеляна Максима
Григоровича, 12.05.1985 р.н. за наявними обліками, та повідомити чи
документувався останній паспортом громадянина України або паспортом
громадянина України для виїзду за кордон.
У позитивному випадку просимо надати на нашу адресу копію заяви
на видачу паспорту громадянина України, копію заяви-анкети на видачу
паспорту громадянина України для виїзду за кордон, тощо.
З повагою
т.в.о. начальника
підполковник поліції

Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 7
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Керівнику
координаційної групи
ОТУ «Північ»
полковнику
Котову Д.О.
Про надання інформації
Шановний Дмитро Олексійовичу!
У зв’язку із проведенням заходів по кримінальному провадженню від
15.04.2018 № 1200000000000089, внесеному до ЄРДР із попередньою
кваліфікацією ч. 2 ст. 187 КК України просимо Вас повідомити чи
звертався гр. Омелін Мурат Альбертович, 12.02.1990 р.н., з метою
отримання перепустки на перетин лінії розмежування.
В позитивному випадку просимо Вас надати на нашу адресу всю
наявну інформацію щодо вказаної особи, а саме: адреси, номери мобільних
телефонів, серія та номер зазначених в заявці документів, мета та маршрут
пересування, тощо.
Для оперативного листування пропонуємо надіслати відповідь на
електронну адресу УКР ГУНП в Луганській області ***@**.npu.gov.ua.
З повагою
т.в.о. начальника
підполковник поліції

Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 8
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Директору Луганського
НДЕКЦ МВС України
Семеніхіну М.В.
93000, м. Рубіжне,
вул. Визволителів, 22
Про надання інформації
Шановний Максиме Вікторовичу!
Управлінням карного розшуку ГУНП в Луганській області проводяться
заходи з розшуку громадянина України Румянцева Віктора Романовича,
28.02.1982 р.н., який переховується від органів досудового розслідування
за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.
187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 146 КК України, кримінальне
провадження № 1000000000000000009 від 13.09.2018, справа
оперативного обліку № 14 від 21.10.2018.
У зв’язку із викладеним, просимо Вас перевірити розшукуваного за
наявними обліками на предмет наявності дактилокарти гр. Румянцева В.Р.
У позитивному випадку просимо Вас надіслати на нашу адресу
дактилокарту останнього в наступних форматах: .jpeg, .nst, .ipl та .bin з
метою подальшого оголошення розшукуваного у міжнародних розшук.
Додаток: оптичний носій DVD-R ємністю 4,7 Gb.
З повагою
начальник
полковник поліції

Ковальов (050) 131-31-13
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Додаток 9
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Директору регіонального
сервісного центру МВС в
Луганській області
Волченку М.В.
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини,
37Н, 93400
Про надання інформації
Шановний Михайло Вікторовичу!
УКР ГУНП в Луганській області проводяться заходи зі встановлення
місцезнаходження гр. Румянцева Віктора Романовича, 28.02.1982 р.н.,
уродженця м. Луганська, який переховується від органів досудового
розслідування за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, кримінальне провадження №
1000000000000000009 від 13.09.2018, справа оперативного обліку № 14
від 21.10.2018.
У зв’язку із викладеним, просимо Вас надати на нашу адресу
інформацію, чи зареєстровані будь-які транспортні засоби на ім’я гр.
Уманцева Віктора Романовича, 28.02.1982 р.н., або його дружину – гр.
Румянцеву Ірину Сергіївну, 20.05.1984 р.н.
З повагою
начальник
полковник поліції
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Додаток 10
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Керівнику Сєвєродонецького
міського відділу державної
реєстрації актів цивільного
стану Головного
територіального управління
юстиції у Луганській області
Головіновій Ю.В.
Про надання інформації
Шановна Юлія Володимирівна!
У зв’язку із проведенням заходів по кримінальному провадженню
№ 1000000000000000009 від 13.09.2018, зареєстрованому в ЄРДР із
попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 187 КК України, прошу Вас здійснити
перевірку на предмет реєстрації шлюбу, розлучення, зміни анкетних даних
або смерті гр. Румянцева Віктора Романовича, 28.02.1982 р.н.
Відповідь, незалежно від результату, просимо Вас надати на нашу
адресу у найкоротший термін.
З повагою
начальник
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Додаток 11
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Начальникам В(С)КП ВП
ГУНП в Луганській області
ОРІЄНТУВАННЯ
УКР ГУНП в Луганській області проводяться заходи зі встановлення
місцезнаходження гр. Круглого Олександра Федоровича, 29.03.1990 р.н.,
уродженця м. Кіровськ Донецької області, громадянина України, члена
організації «Правий сектор» (позивний «Круглий»), який розшукується УКР
ГУНП у м. Києві за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень,
передбачених п.п. 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України.
Кримінальне провадження № 122222222222222400 від 20.11.2016. Справа
оперативного обліку № 13-14/17 від 28.12.2017.
У
зв’язку
з
вищевикладеним
прошу
на
встановлення
місцезнаходження та затримання гр. Круглого О.Ф. орієнтувати особовий
склад, перевірити за наявними обліками, в т.ч. обліками лікувальних
закладів, територіальних підрозділів РАЦС, міграційної служби, тощо.
У разі отримання інформації про місцезнаходження розшукуваного
або його затримання негайно проінформувати відділ розшуку злочинців та
зниклих громадян УКР ГУНП в Луганській області.
Начальник
полковник поліції
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Додаток 12
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції України
в Луганській області
Управління карного розшуку
вул. Партизанська, 16, м. Сєвєродонецьк, 93400
тел. (0645)70-23-74, secr@lg.npu.gov.ua
Ідентифікаційний код № 40108845
.02.2018 №
/11/11-2018
Військовому Комісару
Житомирського
обласного військового комісаріату
оперативного командування «Північ»
полковнику
Колесніченку Ю.І.
Шановний Юріє Івановичу!
УКП (КР) ГУНП в Луганській області проводяться заходи, направлені
на встановлення місцезнаходження та затримання гр. Левіка Льва
Львовича, 01.07.1988 р.н., уродженця Житомирської області, який
переховується від суду за скоєння кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України,
кримінальне провадження № 1999999999999990 від 23.06.2015.
За наявною оперативною інформацією розшукуваний на даний
момент проходить службу в ЗС України.
У зв’язку із викладеним просимо Вас перевірити гр. Левіка Л.Л. за
наявними обліками на предмет перебування на військовому обліку та
проходження служби у ЗС України.
Дякуємо за співпрацю!
З повагою
начальник
полковник поліції
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