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Особисте зобов’язання 
 

1. Мені, ______________________________________________________________________, 

    (прізвище, ім`я та по-батькові) 

було повідомлено, що я є підозрюваним / обвинуваченим у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. ____ КК України - _____________________________________________. 

2. Мене поінформовано, що слідчим суддею / суддею _____________________________  

(назва суду)         

суду__________________________________________________________________________ 

   (прізвище, ім`я та по-батькові судді) 

 “____” ____________ було винесено ухвалу, відповідно до якої, умови, зазначені в цьому 

(дата постановлення ухвали) 

зобов'язанні, повинні бути виконані. 

 

3. Копія ухвали була мені надана “____” __________ р. 

(дата вручення ухвали) 

4. Я погоджуюсь виконувати ухвалу суду, і я розумію та погоджуюсь, що, у разі 

невиконання зобов’язань, до мене може бути застосований більш жорсткий запобіжний 

захід, і на мене буде накладено грошове стягнення в розмірі: 

 

(покарання, зазначене у ухвалі - від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 

розмірів мінімальної заробітної плати) 

 

5. Відповідно до цього особистого зобов’язання згідно з рішенням суду я розумію і 

погоджуюсь, що я повинен виконувати нижчезазначені обов’язки з дати винесення ухвали – 

“___”  ___________ року до «_:_» «___», якщо інакше не буде визначене судом. Ці 

обов’язки можуть бути покладені на мене на строк не більше двох місяців з дня винесення 

ухвали про їх накладання, якщо їх не буде подовжено судом відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України. 

 

6. Я зобов’язуюсь (обрати відповідно до ухвали): 

 прибувати за кожною вимогою до визначеної службової особи із встановленою 

періодичністю; 

 не відлучатися із населеного пункту, в якому я зареєстрований / проживаю / 

перебуваю без дозволу слідчого /прокурора / суду;  

 повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами: 

 спілкуватися з нижчезазначеними особами з дотриманням наступних умов: 
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 не відвідувати нижчезазначені місця:  

 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності. 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання. 

 здати на зберігання до визначеного органу державної влади визначені документи, 

які дають право виїзду за кордон:  

 носити електронний засіб контролю. 

 

(деталі відмічених зобов’язань) 

 

В разі ухвалення рішення про застосування електронного засобу контролю:  

Слідчий, працівник органу внутрішніх справ перед застосуванням зобов'язаний під розпис 

роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, техніку 

безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його 

роботу з метою ухилення від контролю. 

7. Я розумію, що контроль за виконанням особистого зобов'язання здійснює слідчий, а 

якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор. 

Підозрюваний /обвинувачений: 

___________________             __________________ 

              (підпис)               (прізвище та ім’я) 

 

Дата: ______________ 

 

Засвідчено: 

____________________          __________________ 

             (підпис)              (прізвище та ім’я) 

Дата підписання підозрюваним / обвинуваченим у моїй присутності  

“____”___________ року 
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У Х В А Л А 

про  застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / суддя _________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді /судді)          

за участю прокурора__________________________________________________________________ 

               (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _______________________________________________________  

   (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника___________________________________________________________________________  

                                                                                     (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

допомоги__________________(зайве закреслити)  

№__________ від «___»_____________ року. 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 

                     (прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувшиклопотання слідчого / прокурора_____________________________________________  

(назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

___________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України, кримінальне провадження № _____________, 

 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора 

_____________________________________________________________________________________  

   (прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого ________________________________________________________ 

                                                                                                 (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника____________________________________________________________________________  

 (прізвище та ініціали) 

свідків ______________________________________________________________________________  

    (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ____________________________________________________________ 

  (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

 

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК. 

  



8 

 2. Підозрюваний / обвинувачений (обрати відповідне): 

прибув самостійно на підставі судового виклику від «___» ______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. на підставі ухвали 

про дозвіл на затримання з метою приводу № ______ від «___» ______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. без ухвали слідчого 

судді / суду.  

 

 3. Документами, які підтверджують надання підозрюваному / обвинуваченому копії 

клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є:  

 

(перелік документів) 

 

 

4.Прокурор довів: 

 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні (обрати відповідне): 

 

 злочину, основне покарання за яке передбачає штраф у розмірі  понад 3000  

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

 злочину, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк до 3 років; 

 злочину, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк понад 3 роки; 

 злочину, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк до 5 років; 

 злочину, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк понад 5 років; 

 злочину особою, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за   

кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким може бути вирішено  

питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення  

до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на   

підставах, передбачених ІХ розділом КПК або міжнародним договором, згода  

на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

 

Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні злочину підозрюваним / обвинуваченим :  

 

 

(обставини) 

 
 

 

 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує принаймні один з перелічених ризиків(обрати 

відповідне):  

 

переховування підозрюваним / обвинуваченим від органу досудового  

розслідування / суду. 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 

 

(дані щодо речей / документів) 

 

незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного /  

обвинуваченого / експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 
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(дані щодо осіб) 

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 

 

(яким чином) 

 

вчинення іншого кримінальне правопорушення: 

 

(якого саме правопорушення) 

 

продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється /  

обвинувачується особа. 

 

Обставини, що обґрунтовують наявність вищезазначеного(-их) ризику(-ів),  та обставини, що 

перешкоджають органам досудового розслідування уникнути ризику(-ів) без взяття під варту 

підозрюваного / обвинуваченого:  

 

 

(опис обставин) 

 

 

3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів запобігання ризику(-ам):  

 

а) обставини, у зв’язку з якими особисте зобов’язання, особиста порука підозрюваного / 

обвинуваченого є недостатньо ефективними запобіжними заходами для запобігання 

ризикам порівняно із взяттям під варту:  

 

(опис обставин) 

 

 

б)обставини, у зв’язку з якими неможливо застосувати заставу:  

   

(опис обставин) 

 

 

 

5. Наявні такі додаткові обставини (обрати відповідне): 

 

Для особи, яка підозрюється / обвинувачується у вчиненні злочину, основне покарання за яке 

передбачає штраф у розмірі понад 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (обрати відповідне): 

наявні достатні підстави вважати, що існує ризик невиконання обов’язків, покладених 

раніше обраним запобіжним заходом.  

Зміст зобов’язання _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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 Обставини, що свідчать про невиконання підозрюваним / обвинуваченим зобов’язання: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

невнесення коштів як застави або неподання документів, що це підтверджують; 

  

 Для особи, яка підозрюється / обвинувачується у вчиненні злочину, покарання за яке передбачає 

позбавлення волі на строк до 3 / 5 років (обрати відповідне): 

 наявні достатні підстави вважати, що існує ризик переховування від органу досудового 

розслідування / суду; 

 наявні достатні підстави вважати, що існує ризик перешкоджання кримінальному 

провадженню; 

 здійснено повідомлення про вчинення іншого злочину, номер в Єдиному реєстрі ______ 

від «__» ____________ р.; 

 

 

 6. Оцінено в сукупності такі обставини: 

 

1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його вини: 

 

(інформація щодо тяжкості покарання) 

 

 

2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого: 

 

(інформація щодо віку та стану здоров’я) 

 

 

3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного проживання:  

 

(інформація щодо соціальних зв’язків) 

 

 

4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  

 

(інформація щодо родини і утриманців) 

 

 

5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 

 

(інформація щодо місця роботи / навчання) 

 

 

6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  

 

(інформація щодо репутації) 

 

 

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  

 

(інформація щодо майнового стану) 
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8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

непогашена   

не знята  

  відсутня судимість. 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  

 

(інформація щодо розміру шкоди) 

 

 

10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  

 

(інформація щодо розміру доходу) 

 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 184, 193, 194, 196, 198 КПК 

України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в: 

 
1. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного / 

обвинуваченого ______________________________________________________________ з метою  

    (прізвище, ім’я та по батькові) 

на строк ___________ терміном до «_:_» «___» __________________ . 

 

2. Тримання під вартою підозрюваного / обвинуваченого здійснюється у 

____________________________________________________________________________________  

    (назва місця тримання під вартою) 

 

3. Розмір застави становить _____ розмірів мінімальної заробітної плати, що 

обґрунтовується такими обставинами: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 Підозрюваний / обвинувачений /заставодавець має право внести заставу у вказаному розмірі 

у будь-який момент протягом строку дії цієї ухвали.  

 4. Підозрюваний / обвинувачений у разі внесення застави у вказаному розмірі зобов’язується 

(обрати відповідне): 

прибувати за кожною вимогою до ____________________________ . 

(назва суду / органу державної влади)   

 з’являтися до ______________________ кожні ____ днів. 

                                    (прізвище ініціали службової особи) 

не відлучатися з ________________________ без дозволу слідчого / 

(назва населеного пункту)  

прокурора / суду.  

повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 спілкуватися з такими особами: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

з дотриманням наступних умов: _________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

 не відвідувати такі місця: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання 

 здати на зберігання до ________________________________________________________               

(назва органу державної влади)  

такі документи, які дають право виїзду за кордон: 

_____________________________________________________________________________________ 

(перелік документів) 

 

 носити електронний засіб контролю.  

 

Ці зобов’язання застосовуються до підозрюваного / обвинуваченого на строк у ____ місяць(-і) з 

дати винесення цієї ухвали до “___” __________ року. 

    (не більше 2 місяців)  

5. Порушення умов особистого зобов’язання у вигляді _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної 

плати і доставлення підозрюваного / обвинуваченого до ___________________________________ 

         (назва місця тримання під вартою) 

для тримання під вартою до закінчення строку дії цієї ухвали. 

 

6. Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування /органом 

прокуратури.  

7. Ухвала слідчого судді / суду набирає законної сили з моменту оголошення.  

8. Ця ухвала може бути оскаржена до __________________________ протягом п’яти / семи  

      (назва суду апеляційної інстанції). 

днів з дня оголошення . 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 
Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають преюдиціального значення для суду 
під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) кримінального провадження. (ст. 198 КПК) 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного 
заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється 

/ обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні. (ст. 193 КПК) 
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Використовується, коли прокурор доведе всі обставини, вказані в ч. 1 ст. 194 

У Х В А Л А 

про  застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 
Слідчий суддя / суддя ___________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 
за участю прокурора____________________________________________________________________ 

    (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________  

  ( прізвище, ім`я та по-батькові ) 

захисника_____________________________________________________________________________  

      (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання  

(зайве закреслити) 

безоплатної правової допомоги _________________________________________________________ 

за участю секретаря ___________________________________________________________________, 

                  (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання слідчого / прокурора у кримінальному провадженні№ 

______________________________________________________________________________________  

(номер провадження) (назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 

______________________________________________________________________________________ 

( прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого 

ст._____ КК України. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

 
Суд перевіривши надані матеріали клопотання та, дослідивши докази по цихматеріалах, заслухавши 

думку прокурора _______________________________________________________  

                                                                                              (прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 

                                                                                                      (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

      (прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ______________________________________________________________ 

(прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному 

провадженні № ___________ відповідає вимогам ст.ст. 181, 184 КПК. 
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2. Підозрюваний / обвинувачений(обрати відповідне): 
прибув самостійно на підставі судового виклику від «___»______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р.на підставі ухвали 

про дозвіл на затримання з метою приводу № ______ від «___» ______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. без ухвали слідчого 

судді / суду.  

 

3. Документами, які підтверджують надання підозрюваному / обвинуваченому копії клопотання та 

матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є:  

 

(перелік документів) 

 

 
4. Прокурор довів: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення 

якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. 

Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення та 

вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним / 

обвинуваченим:  

 

(опис обставин) 

 

 
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує принаймні один зперелічених ризиків(обрати 

відповідне):  
переховування підозрюваного / обвинуваченого від органу досудового розслідування / 

суду. 

 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 

(дані щодо речей / документів) 

 
незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного / обвинуваченого / 

експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 

(дані щодо осіб) 

 
перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 

 
(яким чином) 

 
вчинення іншого кримінального правопорушення: 

(якого саме правопорушення) 

 

продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 
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Обставини, що обґрунтовують наявність вищезазначеного(-их) ризику(-ів),  та обставини, 

що перешкоджають органам досудового розслідування уникнути ризику(-ів) без 

домашнього арешту підозрюваного / обвинуваченого:  

(опис обставин) 

 
3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів запобігання ризику(ам):  

 

Обставини, у зв’язку з якими більш м’які запобіжні заходи є недостатньо ефективними для 

запобігання ризикам порівняно із домашнім арештом:  

(опис обставин) 

 

5. Необхідність застосування домашнього арешту у вигляд заборони підозрюваному / 

обвинуваченому залишати житло(обрати відповідне): 

цілодобово: 

___________________________________________________________________________________ 

протягом певного періоду доби: ______________________________________________  

       (зазначити часовий проміжок) 

6. Оцінено в сукупності такі обставини: 

 

1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його вини: 
 

(інформація щодо тяжкості покарання) 
 

 
2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого дозволяють застосувати домашній арешт: 

 

(інформація щодо віку та стану здоров’я) 
 

 
3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного проживання:  

 

(інформація щодо соціальних зв’язків) 
 

 
4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  

 

(інформація щодо родини і утриманців) 
 

 
5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 

 

(інформація щодо місця роботи / навчання) 
 

 
6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  

 

(інформація щодо репутації) 
 

 

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  
 

(інформація щодо майнового стану) 
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8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

непогашена   

не знята  

  відсутня судимість. 

 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  
 

(інформація щодо розміру шкоди) 
 

 
10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  
 

(інформація щодо розміру доходу) 
 

 
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 181, 184, 193, 194, 196, 198 КПК України, 

слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в: 
1. Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного / 

обвинуваченого __________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по-батькові) 
на строк ___________ терміном до «_:_» «___» __________________ . 

 
2. Заборонити підозрюваному / обвинуваченому залишати житло за адресою м.________, 

вул. _____________, кв.__(обрати відповідне): 

цілодобово: __________________________________________________________________ 

протягом певного періоду доби: _________________________________________________  

(зазначити часовий проміжок) 

 3. Підозрюваний / обвинувачений зобов’язується(обрати відповідне): 
прибувати за кожною вимогою до _________________________________________ . 

(назва суду / органу державної влади)   

 з’являтися до ______________________ кожні ____ днів. 

(прізвище, ініціали службової особи) 

не відлучатися з ________________________ без дозволу слідчого / 

(назва населеного пункту) 
прокурора / суду.  

повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 спілкуватися з такими особами: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

з дотриманням наступних умов: _____________________________________________________ 

 не відвідувати такі місця: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання 

 здати на зберігання до ____________________________________________________               

(назва органу державної влади) 
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такі документи, які дають право виїзду за кордон: 

______________________________________________________________________________________ 

(перелік документів) 

 
 носити електронний засіб контролю.  

 

Ці зобов’язання застосовуються до підозрюваного / обвинуваченого на строк у ____ місяці з дати 

винесення цієї ухвали до “___” __________ року. 

   (не більше 2 місяців)  

 

4. Порушення умов особистого зобов’язання у вигляді ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної 

плати та до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. 

 

5. Ухвала підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ.  

6. Ухвала слідчого судді / суду може бути оскаржена до _______________________ протягом 

п’яти / семи днів з дня оголошення.    (назва суду апеляційної інстанції) 

 
Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 
Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження. (ст. 198 КПК) 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому 

іншому правопорушенні. (ст. 193 КПК) 

Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід 

у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому / суду (якщо запобіжний захід застосовано під 

час судового провадження). Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою 

підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї 

особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї 

зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю. (ст. 181 КПК) 

 

Слідчий / працівник органу внутрішніх справ перед застосуванням електронного засобу контролю 

зобов'язаний під розпис роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, 

техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з 

метою ухилення від контролю. (ч.5 ст.181 КПК) 
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Використовується, коли прокурор доведе всі обставини, вказані в ч. 1 ст. 194 

 

У Х В А Л А 

про  застосування запобіжного заходу у вигляді застави 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / суддя _________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді)          

за участю прокурора___________________________________________________________________ 

               (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого ________________________________________________________  

   (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника___________________________________________________________________________  

                                                                                     (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

допомоги ___________________      (зайве закреслити) 

№ ____ від «___»_________ року. 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 

                     (прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання слідчого / прокурора _________________________________________  

(назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до 

____________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України, кримінальне провадження № _________. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора 

_____________________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого ________________________________________________________ 

                                                                                      (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника____________________________________________________________________________  

                                                                                     (прізвище та ініціали) 

свідків ______________________________________________________________________________  

    (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ____________________________________________________________ 

     (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відповідає вимогам ст.ст. 182, 

184 КПК. 
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2. Підозрюваний / обвинувачений (обрати відповідне): 

прибув самостійно на підставі судового виклику від «___» ______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. на підставі ухвали 

про дозвіл на затримання з метою приводу № ______ від «___» ______________. 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. без ухвали слідчого 

судді / суду.  

 

3. Документами, які підтверджують надання підозрюваному / обвинуваченому копії клопотання та 

матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є:  
 

(перелік документів) 
 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

підозрюється / обвинувачується в вчиненні (обрати відповідне) 

 злочину невеликої або середньої тяжкості 

 тяжкого злочину 

 особливо тяжкого злочину. 
 

5. Прокурор довів: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 

Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення та 

вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним / 

обвинуваченим:  
 

(опис обставин) 
 

 

2) необхідність застосування застави у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної плати. 

 

3) наявність достатніх підстав вважати, що існує принаймні один з перелічених ризиків 

(обрати відповідне): 

переховування підозрюваним / обвинуваченим від органу досудового розслідування / 

суду. 

 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 
 

(дані щодо речей / документів) 
 

 

незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного / обвинуваченого / 

експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 
 

(дані щодо осіб) 
 

 

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 

 
 

(яким чином) 
 

 

вчинення іншого кримінальне правопорушення: 
 

(якого саме правопорушення) 
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продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 

 

Обставини, що обґрунтовують наявність вищезазначеного(-их) ризику(-ів),  та обставини, 

що перешкоджають органам досудового розслідування уникнути ризику(-ів) без особистого 

зобов’язання підозрюваного / обвинуваченого:  

(опис обставин) 

 

4) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів запобігання ризику(-ам):  

 

а) обставини, у зв’язку з якими особисте зобов’язання підозрюваного / обвинуваченого 

недостатньо ефективне для запобігання ризикам порівняно із заставою:  
 

(опис обставин) 
 

 

б)обставини, у зв’язку з якими особиста порука є недостатньо ефективною для запобігання 

ризикам порівняно із заставою:  
   

(опис обставин) 
 

 

6. Оцінено в сукупності такі обставини: 

 

1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його вини: 
 

(інформація щодо тяжкості покарання) 
 

 

2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого: 
 

(інформація щодо віку та стану здоров’я) 
 

 

3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного проживання:  
 

(інформація щодо соціальних зв’язків) 
 

 

4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  
 

(інформація щодо родини і утриманців) 
 

 

5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 
 

(інформація щодо місця роботи / навчання) 
 

 

6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  
 

(інформація щодо репутації) 
 

 

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  
 

(інформація щодо майнового стану) 
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8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

непогашена   

не знята  

  відсутня судимість. 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  
 

(інформація щодо розміру шкоди) 
 

 

10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  
 

(інформація щодо розміру доходу) 
 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 182, 184, 193, 194, 196, 198 КПК України, 

слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в: 
1. Застосувати запобіжний захід у вигляді застави до підозрюваного / обвинуваченого 

_____________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по-батькові)  

з метою ___________________________ в розмірі _____  розмірів мінімальної заробітної плати. 

 

2. Підозрюваний / обвинувачений / заставодавець ___________________________________  

зобов’язаний внести заставу в повному обсязі на р/р _______________ в _____________________ не 

пізніше 5 дня з дати оголошення ухвали та надати слідчому / прокурору / суду документ, що 

підтверджує внесення коштів. Внесення застави може бути здійснене пізніше п'яти днів з дня 

набрання законної сили цією ухвалою, якщо на внесення не буде прийнято рішення про зміну 

запобіжного заходу. 

 

 3. Підозрюваний / обвинувачений зобов’язується (обрати відповідне): 

прибувати за кожною вимогою до ____________________________ . 

(назва суду / органу державної влади)   

 з’являтися до ______________________ кожні ____ днів. 

                                     (прізвище ініціали службової особи) 

не відлучатися з ________________________ без дозволу слідчого / 

(назва населеного пункту)  

прокурора / суду.  

повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 спілкуватися з такими особами: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

з дотриманням наступних умов: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 не відвідувати такі місця: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання 

 здати на зберігання до ________________________________________________________               

(назва органу державної влади)  
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такі документи, які дають право виїзду за кордон: 

_____________________________________________________________________________________ 

(перелік документів) 
 

 носити електронний засіб контролю.  

 

Ці зобов’язання застосовуються до підозрюваного / обвинуваченого на строк у ____ місяць(-і) з 

дати винесення цієї ухвали до “___” __________ року. 

(не більше 2 місяців)  

Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. 
 

4. Порушення умов особистого зобов’язання у вигляді _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної 

плати та звернення застави в дохід держави та зарахування до спеціального фонду Державного 

бюджету України. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя / суд вирішуватиме 

питання про застосування до підозрюваного / обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави 

у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. 

 

5. Якщо підозрюваний / обвинувачений виконає всі покладені на нього цією ухвалою 

зобов’язання, застава повертається підозрюваному / обвинуваченому / заставодавцю після 

припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, 

обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині 

майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку 

в частині майнових стягнень тільки за його згодою. 

 

6.  (У разі внесення застави згідно з ухвалою слідчого судді, суду щодо особи, стосовно якої раніше 

було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою): 

Уповноваженій службовій особі місця ув'язнення повідомити підозрюваному / 

обвинуваченому про розмір застави та порядок внесення коштів та роз'яснити його обов'язки 

відповідно до цієї ухвали і наслідки їх невиконання. 

 

7. Ухвала слідчого судді / суду може бути оскаржена до _______________________ протягом 

п’яти / семи днів з дня оголошення .    (назва суду апеляційної інстанції) 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають преюдиціального 

значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) кримінального провадження. (ст. 

198 КПК) 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у 

вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні. (ст. 193 КПК) 

Слідчий / працівник органу внутрішніх справ перед застосуванням електронного засобу контролю зобов'язаний під розпис 

роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та 

наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю. (ч.5 ст.181 КПК) 

 



23 

У Х В А Л А 

про  застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки 

 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 
Слідчий суддя / суддя ___________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді)          

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

    (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

поручителя(-ів) ________________________________________________________________________  

 (прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________  

   (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання  

(зайве закреслити) 

безоплатної правової допомоги __________________________________________________________ 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

( прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище: свідок/ 

потерпілий / представник / експерт / перекладач / спеціаліст / судовий розпорядник) 

розглянувши клопотання слідчого / 

прокурора_____________________________________________________________________________

______________________________________________________  

(назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

у кримінальному провадженні № ___________ про застосування запобіжногозаходу у вигляді 

особистої поруки 

_____________________________________________________________________________________  

                                (прізвище, ім`я та по-батькові  поручителя(-ів) 

щодо ________________________________________________________________________________, 

                                                            (прізвище, ім`я та по-батькові) 

 
підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

 
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора / 

слідчого______________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

поручителя(-ів) ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

(прізвище(-а), ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 
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                                                                                     (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ______________________________________________________________ 

                                           (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відповідає вимогам 

ст.ст. 180, 184 КПК. 

 

2. Підозрюваний / обвинувачений(обрати відповідне): 
прибув самостійно на підставі судового виклику від «___» ______________; 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. на підставі ухвали 

про дозвіл на затримання з метою приводу № ______ від «___» ______________; 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. без ухвали слідчого 

судді / суду.  

 

3. Документами, які підтверджують надання підозрюваному / обвинуваченому копії клопотання та 

матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є:  

(перелік документів) 

 

 
4. Прокурор довів: 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 

Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення та 

вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним / 

обвинуваченим:  

(опис обставин) 

 

 
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує принаймні один зперелічених ризиків(обрати 

відповідне):  
переховування підозрюваного / обвинуваченого від органу досудового розслідування / 

суду. 

 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 

(дані щодо речей / документів) 

 

 
незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного / обвинуваченого / 

експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 

(дані щодо осіб) 

 
перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 
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(яким чином) 

 

 
вчинення іншого кримінального правопорушення: 

(якого саме правопорушення) 

 

 
продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 

 

Обставини, що обґрунтовують наявність вищезазначеного(-их) ризику(-ів):  

(опис обставин) 

 
3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику(-ам):  

 

Обставини, у зв’язку з якими більш м’які запобіжні заходи є недостатньо ефективними для 

запобігання ризикам порівняно із особистою порукою:  

  (опис обставин) 

 

 
4) необхідність застосування до підозрюваного / обвинуваченоготакого(-их) особистого(-их) 

обов’язку(-ів)(обрати відповідне): 

 
 з’являтися до визначеної службової особи кожні ____ днів. 

не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний / обвинувачений 

зареєстрований / проживає / перебуває без дозволу слідчого/ прокурора / суду. 

повідомляти слідчого/ прокурора / суд про зміну місця проживання / місця роботи. 

утримуватися від спілкування з певними особами / спілкуватися з цими особами з 

дотриманням певних умов. 

не відвідувати певні місця. 

пройти курс лікування від наркотичної  / алкогольної залежності.  

докласти зусиль до пошуку роботи / до навчання. 

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(и) для виїзду за 

кордон /  інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. 

носити електронний засіб контролю. 

 

5. Сторона захисту / поручитель(-і) довели: 

 1) наявність достатніх підстав вважати, що(обрати відповідне): 
достатньо особистої поруки одного поручителя _________________, який 

заслуговує на особливу довіру; 

необхідна особиста порука таких поручителів 

________________________________________________________ 

________________________________________________________; 

 2) наявність достатніх підстав вважати, що поручитель може забезпечити виконання своїх 

повноважень. 

(обґрунтування) 
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6. Оцінено в сукупності такі обставини: 

 

1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його вини: 

(інформація щодо тяжкості покарання) 

 

 
2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого дозволяють застосувати особисту 

поруку: 

(інформація щодо віку та стану здоров’я) 

 

 

3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного проживання:  

(інформація щодо соціальних зв’язків) 

 

 

4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  

(інформація щодо родини і утриманців) 

 

 

5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 

(інформація щодо місця роботи / навчання) 

 

 

6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  

(інформація щодо репутації) 

 

 

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  

(інформація щодо майнового стану) 

 

 

8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

непогашена   

не знята  

  відсутня судимість. 

 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  

(інформація щодо розміру шкоди) 

 

 
10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  

(інформація щодо розміру доходу) 

 

 
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 180, 184, 193, 194, 196, 198 КПК 

України, слідчий суддя (суд) 



27 

 

У х в а л и в: 
1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистої 

поруки________________________________________________________________________________

______  

(прізвище, ім’я та по-батькові поручителя(-ів) 

щодо підозрюваного / обвинуваченого_________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по-батькові) 

з метою __________________________________ на строк _____ днів до «__» ________ р. 

 

2. Поручитель(-лі) повинен(-ні) надати письмове зобов’язання про доставляння на першу 

вимогу підозрюваного / обвинуваченого до ___________________________________________ 

(назва органу досудового розслідування / суду). 

 

3. Поручитель(-лі) зобов’язується(-ються) забезпечити виконання підозрюваним / 

обвинуваченим таких обов’язків (обрати відповідне): 

прибувати за кожною вимогою до ___________________________________________ . 

(назва суду / органу державної влади)   

 з’являтися до ______________________ кожні ____ днів. 

(прізвище ініціали службової особи) 

не відлучатися з ________________________ без дозволу слідчого / 

(назва населеного пункту)  

прокурора / суду.  

повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами _________________________________ 

 спілкуватися з такими особами: _________________________________________________ 

з дотриманням наступних умов: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 не відвідувати такі місця: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання 

 здати на зберігання до ____________________________________________________               

(назва органу державної влади)  

такі документи, які дають право виїзду за кордон: 

___________________________________________________________________________ 

(перелік документів) 

 
носити електронний засіб контролю. Слідчий / працівник органу внутрішніх справ перед 

застосуванням електронного засобу контролю зобов'язаний під розпис роз'яснити 

підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, техніку безпеки 

поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з 

метою ухилення від контролю. 

 

Ці зобов’язання виконуються протягом ______ днів терміном до «___» __________________ . 

 

4. Поручитель(-і) має(-ють) право у будь-який момент протягом строку дії цієї ухвали 

відмовитися від взятих на себе зобов’язань, що має наслідком необхідність забезпечення з’явлення 

підозрюваного / обвинуваченого до _______________________________________________________ 
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(назва органу досудового розслідування / суду). 

 
5. Невиконання поручителем(-ями) взятих на себе зобов’язань має наслідком застосування 

грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної плати.  

Порушення умов особистого зобов’язання підозрюваним / обвинуваченим у вигляді 

________________________________________________________________________________ 

має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної 

плати. 

6. Ухвала слідчого судді / суду набирає законної сили з моменту оголошення.  

 

(Якщо ухвала постановлена на стадії досудового розслідування): 

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 

 

(Якщо ухвала постановлена на стадії судового розгляду): 

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення. 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 

 

 
Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження. (ст.198 КПК) 

 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому 

іншому правопорушенні. (ст.193 КПК) 
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У Х В А Л А 

про  застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

Слідчий суддя / суддя ___________________________________________________________________ 
     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді)          

за участю прокурора____________________________________________________________________ 
    (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________  
   (прізвище, ім`я та по батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової  
     (зайве закреслити) 
допомоги ____________________________________________________________________________ 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

            (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище: свідок/ 

потерпілий / представник / експерт / перекладач / спеціаліст / судовий розпорядник) 

розглянувши клопотання слідчого / прокурора ______________________________________________  
(назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання______________________ 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого 

ст._____ КК України. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора 

_______________________________________________________________________________  
                                                                      (прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого ____________________________________________________ 
                                                                                     (прізвище, ім`я та по батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  
        (прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  
       ( прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      _____________________________________________________________ 
                                            (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання у 

кримінальному провадженні № ___________ від «___» ______________ відповідає вимогам ст.ст. 

180, 184 КПК. 

 

2. Підозрюваний / обвинувачений(обрати відповідне): 
прибув самостійно на підставі судового виклику від «___» ______________; 

доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. на підставі ухвали 

про дозвіл на затримання з метою приводу; 
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доставлений після фактичного затримання о «_:_» «__» _________ р. без ухвали слідчого 

судді / суду.  

 

3. Документами, які підтверджують надання підозрюваному / обвинуваченому копії клопотання та 

матеріалів, що обґрунтовують клопотання, є:  

(перелік документів) 

 

 
4.Прокурор довів: 

 

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. 

 

Обставини, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення та вагомість 

наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним / обвинуваченим:  

(опис обставин) 

 

 

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує принаймні один зперелічених ризиків(обрати 

відповідне):  

 
переховування підозрюваного / обвинуваченого від органу досудового розслідування / 

суду. 

 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 

 
(дані щодо речей / документів) 

 

 
незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного / обвинуваченого / 

експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 

(дані щодо осіб) 

 

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 

 

(яким чином) 

 

вчинення іншого кримінальне правопорушення: 

(якого саме правопорушення) 

 

 

продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 

 

Обставини, що обґрунтовують наявність вищезазначеного(-их) ризику(-ів),  та обставини, 

що перешкоджають органам досудового розслідування уникнути ризику(-ів) без особистого 

зобов’язання підозрюваного / обвинуваченого:  
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(опис обставин) 

 
3) необхідність застосування до підозрюваного / обвинуваченого такого(-их)особистого(-их) 

обов’язку(-ів)(обрати відповідне): 

 

 з’являтися до визначеної службової особи кожні ____ днів. 

не відлучатися із населеного пункту, в якому підозрюваний / обвинувачений 

зареєстрований / проживає / перебуває без дозволу слідчого/ прокурора / суду. 

повідомляти слідчого/ прокурора / суд про зміну місця проживання / місця роботи. 

утримуватися від спілкування з певними особами / спілкуватися з цими особами з 

дотриманням певних умов. 

не відвідувати певні місця. 

пройти курс лікування від наркотичної  / алкогольної залежності.  

докласти зусиль до пошуку роботи / до навчання. 

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(и) для виїзду за 

кордон /  інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. 

носити електронний засіб контролю. 

 

Обставини, що свідчать про необхідність накладення такого(-их) особистого(-их) обов’язку(-ів):  

(опис обставин) 

 

 

4) необхідність застосування до підозрюваного / обвинуваченого особистого 

зобов’язанняпротягом____ днів. 

 

5. Оцінено в сукупності такі обставини: 

 1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його 

вини: 

(інформація щодо тяжкості покарання) 

 

 

2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого дозволяють застосувати домашній 

арешт: 

(інформація щодо віку та стану здоров’я) 

 

 

 3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного 

проживання:  

(інформація щодо соціальних зв’язків) 

 

 

 4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  

(інформація щодо родини і утриманців) 

 

 

5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 

(інформація щодо місця роботи / навчання) 
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6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  

(інформація щодо репутації) 

 

 

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  

(інформація щодо майнового стану) 

 

 

8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

 непогашена 

 не знята  

  відсутня судимість. 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  

(інформація щодо розміру шкоди) 

 

 

10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  

(інформація щодо розміру доходу) 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК 

України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в: 
1. Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання підозрюваного / 

обвинуваченого ______________________________________  

(прізвище, ім’я та по-батькові)  

з метою __________________________________ на строк ___________ терміном до «_:_» «___» 

__________________ . 

 

2. Підозрюваний / обвинувачений зобов’язується(обрати відповідне): 
прибувати за кожною вимогою до __________________________________________ . 

(назва суду / органу державної влади)   

 з’являтися до ______________________ кожні ____ днів. 

(прізвище ініціали службової особи) 

не відлучатися з ________________________ без дозволу слідчого / 

(назва населеного пункту)  

прокурора / суду.  

повідомляти слідчого / прокурора / суд про зміну місця проживання / роботи.  

утримуватися від спілкування з такими особами  

(перелік осіб) 

 

спілкуватися з такими особами:  

(перелік осіб) 
 

з дотриманням наступних умов:  

(перелік умов) 
 

 не відвідувати такі місця:  

(перелік місць) 
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 пройти курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності 

 докласти зусилля до пошуку роботи / до навчання 

 здати на зберігання до ______________________________________               

(назва органу державної влади)  

такі документи, які дають право виїзду за кордон:  

(перелік документів) 
 

 носити електронний засіб контролю.  

 3. Зобов’язання, зазначені у пункті 2, застосовуються до підозрюваного / обвинуваченого на 

строк у ____ місяці з дати винесення цієї ухвали до“___” __________ року.  

   (не більше 2 місяців)  

Продовження цього строку можливе у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. 

 

4. Порушення умов особистого зобов’язання у вигляді _______________________________ 

(вид зобов’язання) 

має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі ____ розмірів мінімальної заробітної 

плати. 

5. Вручити копію цієї ухвали підозрюваному / обвинуваченому негайно після її оголошення. 

6.Контроль за виконанням ухвали покласти на __________________________________. 

 (прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

7.(Обрати необхідне:) 

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчогопровадження в суді.(якщо 

ухвала постановлена на стадії досудового розслідування) 

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги насудове рішення.(якщо 

ухвала постановлена на стадії судового розгляду) 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст. 198 КПК).  

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду цього клопотання, не 

можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого 

він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК). 

Слідчий / працівник органу внутрішніх справ перед застосуванням електронного засобу контролю 

зобов'язаний під розпис роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, 

техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з 

метою ухилення від контролю) (ст. 105 КПК). 
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У Х В А Л А 

про звернення застави в дохід держави 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 
Слідчий суддя / суддя ___________________________________________________________________ 
     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 
за участю підозрюваного / обвинуваченого(у випадку прибуття)  ________________________ 
______________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

заставодавця(у випадку прибуття)_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

захисника(у випадку прибуття)__________________________________________________________  
          (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

допомоги ______________________    (зайве закреслити) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________, 
                  (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

за клопотанням прокурора ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

що надійшло до суду «__» ________________  р. 

за власною ініціативою суду, 

 

розглянувши питання про  звернення в дохід держави застави за 

_____________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім`я та по батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

 
перевіривши наявні матеріали кримінального провадження № ________ тадослідивши докази, 

заслухавши думку прокурора(у випадку прибуття)__________________________________________  
  (прізвище та ініціали)  

підозрюваного / обвинуваченого(у випадку прибуття)_______________________________________  
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

заставодавця(у випадку прибуття)________________________________________________________ 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника(у випадку прибуття)__________________________________________________________ 
                  (прізвище та ініціали) 

свідків(у випадку прибуття)_____________________________________________________________ 
                  (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників(у випадку прибуття)______________________________________________ 
                  (прізвища та ініціали) 

в с т а н о в и в:    

1.(якщо провадження здійснюється за клопотанням прокурора) 

Клопотання про звернення застави в дохід держави відповідає вимогамст. 182 КПК   

 2. Наявні достатні підстави вважати(обрати відповідне): 

 заставодавець не забезпечив належну поведінку підозрюваного / обвинуваченого, що 

проявилося у: ______________________________________________________________ 

підозрюваний / обвинувачений порушив особисті зобов’язання(обрати відповідне): 
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 не з’явився за викликом № _________ від «___» __________ р. до 

____________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали слідчого / прокурора / слідчого судді / назва суду)  

не з’явився «___» ____________ р. до ___________________________________  

(прізвище ініціали службової особи)          

відповідно до встановленої періодичності  

відлучився «___» ____________ р. з _________________________________  

(назва населеного пункту)  

без дозволу слідчого / прокурора / суду  

не повідомив________________________________________________________  

(прізвище та ініціали слідчого / прокурора / назва суду)  

про зміну місця проживання / роботи  

 спілкувався «___» ____________ р. з «_:_» до «_:_» з такими особами: 

____________________________________________________________________ 

спілкувався «___» ____________ р. з «_:_» до «_:_» з такими особами 

__________________________________________ з порушенням таких умов:  

 відвідав «___» ____________ р. з «_:_» до «_:_» таке місце___________________ 

 не пройшов курс лікування від наркотичної / алкогольної залежності у 

встановлений строк 

 не знайшов роботи / не приступив до навчання у встановлений строк 

 не здав на зберігання до _______________________________________________  
(назва органу державної влади)  

документи, які дають право виїзду за кордон 

 порушив умови носіння електронного засобу контролю, що проявилося у: 

______________________________________________________________________ 

На підставі викладеного і керуючись ст. 182  КПК України, слідчий суддя (суддя) 

У х в а л и в: 

1. Звернути в дохід держави заставу за____________________________ 

_________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

в розмірі ______ розмірів мінімальної заробітної плати на підставі порушення такого зобов’язання 

_______________________________.  

2.Обрати запобіжний захід у вигляді ___________________________________________ 

3.Ухвала слідчого судді / суду набирає законної сили з моменту оголошення.  

4. Ухвала оскарженню не підлягає 

(якщо постановлена слідчим суддею) - Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді. 

(якщо постановлена судом) - Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної 

скарги на судове рішення. 

 

Слідчий суддя / Суддя                               _________________________ 
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У Х В А Л А 

про дозвіл на затримання з метою приводу 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя _________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора___________________________________________________________________  

 (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

за участю секретаря ___________________________________________________________________  

       (прізвище та ініціали) 

за клопотанням слідчого / прокурора 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(назва органу прокуратури /органу досудового слідства, прізвище, ім’я та по-батькові, адреса і телефон) 

у кримінальному провадженні № ________________________________________________________, 

(номер кримінального провадження) 

що надійшло до суду о ___:___ годині «___» ________________  р. 

(час)   (дата) 
розглянувши питання про  надання дозволу на затримання з метою 

приводу_______________________________________________________________________________

______, 

                                                                    (прізвище, ім`я та по-батькові) 

або 

(якщо прізвище, ім'я, по батькові особи не відомі) - 

невстановленої особи, що виглядає наступним чином: 

(докладний опис такої особи) 

 

 
що підозрюється / обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України, 

(номер статті) 
перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах,  заслухавши думку прокурора 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                       (прізвище та ініціали ) 

 

в с т а н о в и в: 

1. Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 

КПК. 

2. Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу подане(обрати відповідне): 
одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного  

заходу у вигляді тримання під вартою  

 одночасно з поданням клопотання про зміну іншого запобіжного  

заходу, а саме _______________________________________________________________  

    (назва запобіжного заходу) 
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 після подання клопотання про застосування запобіжного заходуі  

до прибуття підозрюваного / обвинуваченого до суду на підставі  

судового виклику  

 після неприбуття підозрюваного / обвинуваченого за судовим  

викликом для участі в розгляді клопотання про застосування  

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою  

 

3. Прокурор довів, що: 

1) існує обґрунтована підозра у вчиненні особою наступного кримінального 

правопорушення: 

(короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється / 

обвинувачується особа, його правова кваліфікація) 

 

Наступні обставини дають підстави для обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального 

правопорушення: 

 

(опис обставин) 
 

2) наявні підстави для тримання під вартою підозрюваного / обвинуваченого відповідно до 

ч.2 ст. 183: 

(які саме підстави) 

 

 

3) є достатні підстави вважати, що підозрюваний / обвинувачений  

 переховується від органів досудового розслідування  

 одержавши відомості про звернення слідчого / прокурора до  

суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу,  

підозрюваний / обвинувачений до початку розгляду клопотання  

вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу,  

зазначені в ст. 177 КПК, зокрема, може: 

 переховуватись 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 продовти кримінальне 

правопорушення, у якому підозрюється / обвинувачується. 

 

(деталі обраного(-их) виду(-ів) ризику(-ів), обгрунтування) 

 
 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 184, 193, 196 КПК України, 

У х в а л и в: 
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1. Надати дозвіл на затримання з метою приводу 

______________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

у зв’язку з існуванням ризику _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

(вказати один з ризиків, зазначених вище) 

 

2. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. 

3. Ухвала втрачає законну силу з моменту(обрати відповідне): 
приводу підозрюваного / обвинуваченого до суду; 

 «___» __________________ р.  

(не пізніше 6 місяців із дати постановлення); 
 відкликання ухвали прокурором. 

 

3. Виконання ухвали покласти на ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 (прізвище та ініціали слідчого / прокурора, назва органу досудового слідства / прокуратури) 

4. Ухвала оскарженню не підлягає.  

 

(якщо ухвала постановлена слідчим суддею)- 

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 

 

(якщо ухвала постановлена судом)- 

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення. 

 

 

           Слідчий суддя / Суддя                               _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження.  
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У Х В А Л А 

про  дозвіл на обшук житла / іншого володіння особи 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 
                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора / слідчого  __________________________________________________________ 
    (назва органу прокуратури/ досудового розслідування, прізвище та ініціали) 

секретаря ____________________________________________________________________________, 
       (прізвище та ініціали) 

розглянувши клопотання прокурора /слідчого ______________________________________________ 
(назва органу прокуратури / досудового розслідування)  

______________________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали прокурора / слідчого) 

у кримінальному провадженні № _________________________________________________________ 
(номер кримінального провадження) 

 

щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст._____ КК України, про надання дозволу на 

обшук житла / іншого володіння, що належить ____________________________________________ 
    (прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи; найменування юридичної особи) 

за адресою :___________________________________________________________________________  

в с т а н о в и в : 
Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого / прокурора 

________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

д і й ш о в  т а к о г о  в и с н о в к у :  
1. Клопотання про надання дозволу на обшук житла / іншого володіння особи відповідає вимогам 

ст. 234 КПК. 

 

2. Речі / документи / особи, зазначені в клопотанні, які планується відшукати: 
(опис речей і документів; 

якщо особа(-и) - документи, що підтверджують факт перебування особи у розшуку та підстава, на якій 

вона знаходяться у розшуку) 

 

3. Проведення обшуку необхідне для(обрати відповідне):  
виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 

 відшукання знаряддя кримінального правопорушення 

 відшукання майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення 

встановлення місцезнаходження особи. 

 
(обґрунтування: зв’язок розшукуваних речей /документів / осіб із кримінальним правопорушенням; 

обставини, що свідчать про перебування речей /документів / осіб в житлі / володінні; обставини, що 

перешкоджають органу досудового розслідування встановити місцезнаходження речей /документів / осіб 

без обшуку житла / володіння) 

 

 

4. Слідчий / прокурор довів, що:  

1) наявна обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення  
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(обставини, що підтверджують наявність підозри) 

 

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування 

(значення речей / документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення) 

 

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

судового розгляду 

(обґрунтування можливості використання виявлених відомостей як належних доказів у кримінальному 

провадженні) 

 

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому 

володінні особи. 

(обставини, що свідчать про перебування зазначеного предмету / майна в межах зазначеного житла / 

володіння) 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.  234, 235 КПК України, слідчий суддя (суд) 

 

У х в а л и в: 
 

1. Надати дозвіл на обшук житла / іншого володіння________________________________________, 
(прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи; найменування юридичної особи; власника / володільця житла / 

іншого володіння)  

яке знаходиться за адресою____________________________________________________________  
(адреса) 

з метою ________________________________________________________________________  

(мета обшуку) 

2. Ухвала дійсна до «___» ____________ р.  

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. 

4. Виконання ухвали покласти на ___________________________________________________.  

(прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

5. Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз. 

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

 

           Слідчий суддя                                               _________________________ 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст. 198 КПК).  
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У Х В А Л А 

про  залучення експерта 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора(у випадку прибуття)____________________________________  
          (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого(у випадку прибуття)_____________________________ 
_______________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові)  

захисника(у випадку прибуття)____________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання  

(зайве закреслити) 

безоплатної правової допомоги ________________________________________________________ 

за участю секретаря ____________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

а також _________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання сторони захисту про залучення 

експерта______________________________________________________________________________

_  

(прізвище та ініціали) 

у кримінальному провадженні № _________ щодо кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання подано до слідчого судді «___» ________________ р. 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку 

прокурора________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

підозрюваного _________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання сторони захисту про залучення експерта відповідає вимогам ст. 244 КПК. 

2. Документами, які обґрунтовують клопотання сторони захисту є:  

(копія постанови слідчого / прокурора про залучення / відмову у залученні експерта; документи про 

кваліфікацію залученого стороною обвинувачення експерта; документи про майновий стан підозрюваного)  
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 3. Сторона захисту довела, що:(обрати відповідне) 
 
1) Наявні достатні підстави вважати, що залучення експерта необхідне в зв’язку з тим, що:(обрати 

відповідне) 
 

 для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне 

залучення експерта, проте сторона обвинувачення не залучила його.  

на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не 

дозволяють дати повний та належний висновок з питань, для з'ясування яких необхідне проведення 

експертизи. 

 залучений стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, 

упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок. 

неможливо залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з інших об'єктивних 

причин.  

 

(обґрунтування) 

 

 
2) Необхідний вид експертизи: _______________________________________ 

 

Відомості, які мають бути встановлені в результаті експертизи: 

 

(перелік відомостей) 

 

  

3) значення отриманих відомостей для встановлення обставин  кримінального правопорушення: 

 

(значення) 

 

 

4)питання, які необхідно поставити перед експертом:  

 

(перелік питань) 

 

 
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 122, 244 КПК України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в : 

1. Доручити проведення експертизи про __________________________________________ 

(вид і мета експертизи)  

експерту(-ам) / експертній установі ____________________________________. 

(прізвище, ім’я та по-батькові експерта / назва установи) 

Строк проведення експертизи становить ___ днів і триватиме до «___» ________________ р. 

2. (У випадку необхідності) 

Скасувати проведення експертизи _________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по-батькові експерта / назва установи)  
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залученим стороною обвинувачення внаслідок(обрати необхідне): 

 неналежно поставлених експерту запитань стороною обвинувачення; 

 відсутні необхідних знань у залученого стороною обвинувачення експерта; 

  упередженості залученого стороною обвинувачення експерта; 

 надання неповного / неправильного висновку залученим стороною обвинувачення 

експертом.  

3. Поставити такі запитання на вирішення експертизи: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. У випадку необхідності відібрання зразків з речей чи документів, в тому числі біологічних 

зразків, для проведення експертизи сторона захисту зобов’язана звернутися з відповідним 

клопотанням згідно зі ст.ст. 160-166 КПК України. 

5. Доручена експертиза проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України.  

6. Висновок експерта надати стороні захисту.  

7. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.  

8. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді. 

 

Слідчий суддя    (суддя)               _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  дозвіл на втручання у приватне спілкування 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя _______________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді)          

за участю слідчого / прокурора_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 (назва органу попереднього слідства / прокуратури, прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

розглянувши клопотання слідчого / прокурора ____________________________________________  

      (назва органу прокуратури / досудового слідства, прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

про дозвіл на втручання у приватне спілкування, а саме: (обрати відповідне): 

  аудіоконтроль особи (ст. 260 КПК) 

  відеоконтроль особи (ст. 260 КПК) 

  накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК) 

(інформація щодо постачальника послуги) 

 

  огляд і виїмку кореспонденції (ст. 262 КПК) 

(інформація щодо постачальника послуги) 

 

  зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) 

(інформація щодо постачальника послуги) 

 

  зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК) 

(інформація щодо постачальника послуги) 

щодо 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи (осіб) щодо яких необхідно провести втручання у приватне спілкування) 

  в рамках розслідування злочину, передбаченого ч.___ст._____ КК України, кримінальне 

провадження №__________ за обвинуваченням 

_____________________________________________________________________________________. 

(прізвище, ім’я, по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду о «__:__» годині «____»____________ р. 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи  витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, 

дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого / прокурора __________________  

                                                                                                               ( прізвище та ініціали ) 
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д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

 

1. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії № ___________ від «___» 

______________ відповідає вимогам ст. 248 КПК. 

2.  Слідчий / прокурор довів, що: 

1) Наявна обґрунтована підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч.___ст._____ КК України, 

____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові підозрюваної особи) 

Обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину:  

 

 

2) Під час проведення ____________________________________________ 

    (вид втручання у приватне спілкування) 

можуть бути отримані докази, які(обративідповідне) 

самостійно /  

в сукупності з іншими доказами, а саме: 

(інформація щодо інших доказів) 

 

можуть мати суттєве значення для:(обративідповідне) 

 з’ясування обставин злочину, 

встановлення осіб, які вчинили злочин,  

а саме:  

(перелік доказів, що плануєтьсяотримати) 

 

3) Втручання у приватне спілкування необхідне на строк у _____ днів(тижнів, місяців)(обрати 

необхідне), у зв’язку з  

(обґрунтування строку, зазначеного у клопотанні) 

 

4) Неможливо отримати відомості про вчинення 

__________________________________________________________________________________ 

(вид злочину) 

 та _______________________________________________________________________________ 

                                                          (дані щодо підозрюваної особи) 

без проведення втручання у приватне спілкування 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи (осіб), відносно яких необхідно провести втручання у 

приватне спілкування) 
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Обставини, що обґрунтовують неможливість отримання відомості прозлочин та особу, яка його 

вчинила, без проведення втручання у приватне спілкування:  

 

(опис обставин) 

 

5) Наступні ідентифікаційні ознаки дозволяють унікально ідентифікувати(обрати відповідне): 

 абонента спостереження,  

 телекомунікаційну мережу,  

 кінцеве обладнання 

________________________ : 

                          (інше) 

(опис ідентифікаційних ознак) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258-266 КПК України, 

слідчий суддя 

У х в а л и в: 

1. Дозволити проведення втручання у приватне спілкування 

_____________________________________________________________________________________ 

,(прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої проводиться негласна слідча дія) 

зокрема__________________________________________________________________________  

(вид втручання у приватне спілкування) 

на строк ___________ терміном до «___:___» «___» __________________, що єне більше, ніж 2 

місяці з дати набрання законної сили цією ухвалою. 

2.(в разі необхідності)Керівники та працівники установ зв'язку зобов'язані сприяти проведенню 

негласної слідчої дії і не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію 

3. Прокурор зобов'язаний прийняти рішення про припинення подальшого проведення втручання у 

приватне спілкування, якщо в цьому відпала необхідність. 

4. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту оголошення.  

5. Ухвала підлягає негайному виконанню _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(назва відомства) 

 

Слідчий суддя _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  дозвіл на проведення втручання у приватне спілкування 
(скорочений варіант для пред’явлення постачальнику послуг) 

 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя ________________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді) 
за участю слідчого / прокурора__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(назва органу попереднього слідства / прокуратури, прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 
розглянувши клопотання слідчого / прокурора _____________________________________________ 

(назва органу прокуратури / досудового слідства, прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 
у кримінальному провадженні № ________, про дозвіл на проведеннявтручання у приватне 

спілкування, а саме:(обративідповідне): 

 

  накладання арешту на кореспонденцію 

  огляд і виїмка кореспонденції 

  зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

  зняття інформації з електронних інформаційних систем 

 

щодо 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи (осіб) щодо яких необхідно провести втручання у приватне спілкування) 

Наступні ідентифікаційні ознаки дозволяють унікально ідентифікувати (обрати відповідне): 

 абонента спостереження,  

 телекомунікаційну мережу,  

 кінцеве обладнання 

________________________ : 

                     (інше) 

(опис ідентифікаційних ознак) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258-266 КПК України, 

слідчий суддя 

 

У х в а л и в: 

 

1. Дозволити проведення втручання у приватне спілкування 

_____________________________________________________________________________________ ,  

(прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої проводиться негласна слідча дія) 
зокрема________________________________________________________________________  

(вид втручання у приватне спілкування) 

на строк ___________ терміном до «___:___» «___» __________________, що є не більше, ніж 2 

місяці з дати набрання законної сили цією ухвалою. 
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 2. Керівник установи, що надає послуги - ________________ 

____________________________________________________________________________________

     (назва установи зв’язку) 
зобов'язаний сприяти проведенню негласної слідчої дії і не розголошувати факт її проведення чи 

отриману інформацію 

 

3. Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту оголошення.  

 

4. Ухвала підлягає негайному виконанню _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(назва відомства) 

 

Слідчий суддя _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  тимчасовий доступ до речей і документів 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________  

 (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого (підозрюваного)__________________________________________________________  

        (прізвище, ім`я та по-батькові) 

 захисника_____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової  

     (зайве закреслити) 
допомоги  _____________________________________________________________________________ 

 за участю секретаря ____________________________________________________________________  

       (прізвище та ініціали) 

а також особи,  у володінні якої перебувають речі і документи(у випадку її 

виклику)_______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, що володіє речами і 

документами, щодо яких постановлена ухвала) 

розглянувшиклопотання______________________________________________________________(пр

оцесуальний статус сторони кримінального провадження, прізвище та ініціали) 

у кримінальному провадженні № _________________________________________________________ 

(номер кримінального провадження) 

про тимчасовий доступ до речей і документів______________________________________________ 

(назва; опис; інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких надається 

тимчасовий доступ) 

в с т а н о в и в : 

 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження 

 
(деталі) 

 

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

 

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК 

України. 

 

2. В клопотання зазначені наступні речі та документи: 

(перелік) 
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3. Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні 

особи, вказаної у клопотанні:  

(підстави) 

 

 

4.Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): 

листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-

якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, 

які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. 

 

5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі / документи:  

 

1) перебувають / можуть перебувати у володінні ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали фізичної особи / найменування юридичної особи, що володіє речами і документами) 

 

 

(обставини, що підтверджують перебування речей у володінні зазначеної особи) 

 

2) самі по собі / в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження 

мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні 

(обґрунтування) 

3)(обрати відповідне): 

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану 

законом таємницю(інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або 

журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які 

можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення 

нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 

відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи 

особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, 

про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх 

тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її 

особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних 

даних; державна таємниця). 

містять охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як 

доказів відомостей, що містяться в цих речах / документах, та неможливість іншими 

способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і 

документів 

(обґрунтування) 

 

6. Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів(у випадку необхідності): 

 
(обставини, що вказують існування ризику знищення чи зміни речей та документів, якщо вони не будуть 

вилучені; обставини, що свідчать про необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети 

отримання доступу до них) 
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7. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів, строк їх вилучення (у випадку 

необхідності)та обґрунтування цих строків:  

 
(строки та обґрунтування) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя 

У х в а л и в : 

1. Надати _______________________________________________________________________  

(статус, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка звернулася з клопотанням)  

тимчасовий доступ та можливість вилучити такі речі та документи 

______________________________________________________________________________________ 

що знаходяться у володінні ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи / найменування юридичної особи, які володіють речами і 

документами, щодо яких постановлена ухвала)  

2. Ухвала підлягає виконанню ________________________________________________  

          (прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка звернулася з клопотанням) 

 3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення 

обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів. 

4. Строк дії ухвали _________ днів. 

(не більше 1 місяця) 

5. Порядок оскарження ухвали(обрати відповідне) 

(Якщо вилучено документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються 

можливості здійснювати свою діяльність): 

Ухвала може бути оскаржена до _______________________ протягом п’яти(якщо ухвалив 

слідчий суддя) / семи(якщо ухвалив суддя) з дня оголошення. 

 

(Якщо речі та документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, не вилучалися): 

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді(якщо на стадії досудовогорозслідування)/ включені в апеляційну 

скаргу на судове рішення.(якщо на стадії судового розгляду). 

 

           Слідчий суддя / суддя                        _________________________ 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст. 198 КПК).  

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання, не 

можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого 

він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК). 
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У Х В А Л А 

про арешт майна 
(під час досудового слідства за клопотанням сторони захисту) 

 

(місце постановлення  ухвали) 
 (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________  

 (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого (підозрюваного)__________________________________________________________  

        (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 
(зайве закреслити) 

допомоги  _____________________________________________________________________________ 

 за участю секретаря ____________________________________________________________________  
       (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання прокурора / слідчого / цивільного позивача______________________ 
(прізвище та ініціали; назва органу прокуратури /органу досудового слідства) 

у кримінальному провадженні № _________________________________________________________ 
(номер кримінального провадження) 

про арешт майна _________________________________________________________________  
                                                                                           (прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого  у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого 

ст._____ КК України, 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

(у випадку попереднього тимчасового вилучення майна - не пізніше наступного робочого дня післявилучення). 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора / слідчого / цивільного 

позивача______________________________________________________________________________  

                                                                                       (прізвище та ініціали ) 

підозрюваного / обвинуваченого(у випадку прибуття)________________________________________ 

   (прізвище, ім`я та по-батькові ) 

захисника(у випадку прибуття)___________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

свідків(у випадку прибуття)______________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників_________________________________________________________________ 

    (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження )  

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України. 
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2. Перелік майна, зазначеного в клопотанні: 

(перелік майна та його характеристика: нерухоме/рухоме, майнові права інтелектуальної власності, гроші 

-  готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права) 

 

 

3. Майно перебуває у власності _____________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові підозрюваного / обвинуваченого / осіб, які несуть цивільну відповідальність за 

завдану шкоду) 

Документи, що підтверджують право власності на майно: 

(перелік документів) 

 

4. Прокурор довів, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення підозрюваним / 

обвинуваченим кримінального правопорушення 

Наступні обставини  підтверджують вчинення кримінального правопорушення 

підозрюваним / обвинуваченим: 

(перелік обставин) 

 

5.Правова підстава арешту майна:(обрати необхідне) 

Майно належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК: 

(обрати необхідне): 

речі  

 документи  

гроші 

(обрати необхідне): 

підшукані  

виготовлені  

пристосовані  

 використані 

(Обрати необхідне): 

як засоби чи знаряддя вчинення кримінального  

правопорушення  

 та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення 

 

надані особі: 

з метою схилити її до вчинення кримінального  

правопорушення 

 з метою фінансування  

 з метою матеріального забезпечення кримінального  

правопорушення  

як винагорода за вчинення кримінального правопорушення 
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є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним 

обігом 

набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення,  

 є доходами від вчинення кримінального правопорушення 

на які було спрямоване кримінальне правопорушення 

 

(в залежності від обраного варіанту, надати відповідне обґрунтування:  

обставини, що підтверджують факт підшукування / виготовлення / пристосування майна для вчинення 

кримінального правопорушення; характер заявлених слідів кримінального правопорушення, що залишилися 

на майні; обставини, що підтверджують виникнення слідів на майні саме в результаті кримінального 

правопорушення; обставини, що підтверджують факт використання майна для вчинення кримінального 

правопорушення (та наявність на ньому слідів кримінального правопорушення; обставини, що 

підтверджують факт одержання майна від осіб, які можуть підозрюватися в організації кримінального 

правопорушення; обставини, що підтверджують мету надання майна особі як схилення до вчинення 

кримінального правопорушення; обставини, що підтверджують факт одержання майна від осіб, які 

можуть підозрюватися в організації кримінального правопорушення; 

функція, яку майно повинно було відіграти в матеріальному / фінансовому забезпеченні кримінального 

правопорушення; обставини, що підтверджують мету надання майна для матеріального/ фінансового 

забезпечення кримінального правопорушення; обставини, що підтверджують факт одержання майна від 

осіб, які можуть підозрюватися в організації кримінального правопорушення; обставини, що 

підтверджують визначення майна як винагороди за дії особи; обставини, що вказують на належність 

майна до предметів заборонених чи обмежених в обігу; обставини, що вказують на порушення особою 

правого режиму обігу зазначеного майна; обставини, що вказують на наявність зв’язку між кримінальним 

правопорушенням та набуття особою майна; обставини, що вказують на наявність зв’язку між 

кримінальним правопорушенням та набуття особою майна; обставини, що вказують на отримання доходу 

від майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення; обставини, що підтверджують 

спрямованість кримінального правопорушення на майно) 

 

Забезпечення цивільного позову: 

а) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням / суспільно небезпечним діянням 

неосудної особи:  

(розмір шкоди) 

 

б) обставини, що свідчать про наявність та розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням / суспільно небезпечним діянням неосудної особи: 

(перелік обставин) 

 

в) сума цивільного позову, поданого проти підозрюваного / обвинуваченого / неосудної 

особи, у зв’язку з завданою шкодою:  

(сума позову) 

 

г) оцінка співвідношення розміру шкоди та суми цивільного позову з вартістю майна, про 

арешт якого подано клопотання:  

 

 

Забезпечення конфіскації: 
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а) обставини, що вказують на наявність ризику відчуження майна підозрюваним / 

обвинуваченим / неосудною особою з метою уникнення конфіскації у випадку постановлення 

обвинувального вироку:  

(перелік обставин) 

 

6. Підстава(и), у зв’язку з якою(ими) необхідна заборона користування та / або розпорядження 

майном: 

 1) обставини, що свідчать про наявність ризику зникнення / втрати / пошкодження майна в 

результаті його використання та/або розпорядження підозрюваним / обвинуваченим / неосудною 

особою:  

(перелік обставин) 

 

 2) обставини, що свідчать про наявність ризику настання інших наслідків, які можуть 

перешкодити кримінальному провадженню, в результаті використання майно (та/або 

розпорядження ним) підозрюваним / обвинуваченим / неосудною особою: 

(перелік обставин) 

 

7.Враховано наслідки арешту майна для інших осіб. 

(обґрунтування: майно приносить / не приносить регулярний дохід підозрюваному /обвинуваченому та/чи 

його сім’ї, впливає / не впливає на їх виживання, перелік осіб, які перебувають на утриманні підозрюваного / 

обвинуваченого, перелік співвласників майна та осіб, що знаходяться на їх утриманні, вплив арешту майна 

на життя власників майна та осіб на їх утриманні та можливість зазначених осіб самостійно в законний 

спосіб отримувати кошти та засоби для виживання без використання майна (та/або розпорядження ним), 

інші особи, зацікавлені в одержані доходу чи результатів використання майна, та наслідки неодержання 

власниками та особами на їх утриманні зазначених виплат від майна чи результатів його використання, 

інші важливі обставини) 
 

8. Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного / 

обвинуваченого / неосудної особи та потреб кримінального провадження: 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя (суддя) 

У х в а л и в: 

1. Накласти арешт на майно ____________________________________________________: 
(прізвище, ім`я та по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

 

(перелік майна) 

 

 

2.(Якщо застосована заборона розпоряджатися / користуватися майном) 

Заборонити  ______________________________________________________________________  
(прізвище, ім`я та по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 
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розпоряджатися або користуватися таким майном(крімжитлового приміщення):  

(перелік майна)   

 

3. Повернути тимчасово вилучене майно підозрюваному / обвинуваченому: 

(перелік майна) 

 

4. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим / прокурором.  

5. Ухвала може бути оскаржена до ________________________________________________________ 

(назва суду апеляційної інстанції) 

протягом п’яти(якщо ухвалив слідчий суддя) / семи(якщо ухвалив суддя) днів з дняоголошення відповідно 

до п.11 частини 1 ст. 309, ст. 395. 

 

6. Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника / володільця майна, 

що не був присутнім під час розгляду.  

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст.198 КПК).  
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У Х В А Л А 

про скасування  арешту майна 
(постановляється судом одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується 

судовий розгляд) 

 

(місце постановлення  ухвали) 
 (дата постановлення ухвали) 

 

Суддя _________________________________________________________________________ 

    (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді)          

розглянувши матеріали кримінального провадження №______ щодо арешту майна 

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________. 

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

 

та, беручи до уваги результати судового рішення у кримінальному провадженні, 

в с т а н о в и в: 

1. Перелік майна, що було арештоване: 

(перелік майна) 

 

2.Існує наступна підстава скасування арешту майна: 

виправдання обвинуваченого,  

закриття кримінального провадження,  

непризначення судом покарання у виді конфіскації майна  

залишення цивільного позову без розгляду / відмова в цивільному позові. 

(обґрунтування) 

 
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суддя 

У х в а л и в : 
1. Скасувати арешт такого майна підозрюваного / обвинуваченого / неосудної особи 

____________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по батькові) 

(перелік майна) 

 

2. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим / прокурором.  

3. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до 

апеляційної скарги на судове рішення. 

 

Суддя                                       _________________________ 
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У Х В А Л А 

про скасування  арешту майна 
(під час досудового слідства за клопотанням сторони захисту) 

 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя _____________________________________________________________________ 

    (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді)          

за участю підозрюваного / обвинуваченого / неосудної особи, якапідозрюється у вчиненні суспільно 

небезпечного діяння(у випадку 

прибуття)_____________________________________________________________________________

_________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

власника / володільця арештованого майна(у випадку прибуття) 
________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника / законного представника(у випадку прибуття) 
________________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

допомоги_________________   (зайве закреслити) 

прокурора / слідчого / цивільного позивача(у випадку прибуття) 

__________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури / досудового розслідування, прізвище та ініціали прокурора / слідчого / цивільного 

позивача) 

за участю секретаря _________________________________________________________________ 

     (прізвище та ініціали) 

розглянув клопотання підозрюваного / обвинуваченого / неосудної особи, яка підозрюється у 

вчиненні суспільно небезпечного діяння / власника /володільця арештованого майна(належне 

вибрати) 

_________________________________________________________________________________              

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

у кримінальному провадженні №________, що надійшло до суду  

«__»___________ р., про скасування арешту майна_______________________________________  

_________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого / неосудної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення / суспільно небезпечного діяння,   

передбаченого ст._____ КК України, 

 

в с т а н о в и в: 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамкахякого було подано клопотання, та 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового засідання: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(статус учасника провадження, прізвище та ініціали) 
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д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

 

1. Перелік майна, щодо якого подано клопотання про скасування арешту: 

(перелік майна) 

 

 

 2. Підозрюваний / обвинувачений / захисник / законний представник / інший власник / 

володілець майна довів, що існує наступна підставаскасування арешту майна(обрати належне): 
необґрунтованість накладення арешту: 

необґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення / суспільно 

небезпечного діяння підозрюваним / обвинуваченим / неосудною особою: 

необґрунтованість висновку про підшукання / виготовлення / пристосування майна як 

засобу чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення: 

необґрунтованість наявності на майні слідів кримінального правопорушення: 

 необґрунтованість висновку про використання майна як засобу чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення (та наявності на ньому слідів правопорушення – якщо 

необхідно) 

необґрунтованість визначення майна як наданого особі з метою схилити її до вчинення 

кримінального правопорушення:  

 необґрунтованість висновку про надання майна особі з метою фінансування / 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення 

 необґрунтованість висновку про надання майна особі як винагороди за вчинення 

кримінального правопорушення: 

 необґрунтованість визначення майна як предмету кримінального правопорушення, 

пов’язаного з їх незаконним обігом: 

 необґрунтованість визначення майна як набутого в результаті вчинення кримінального 

правопорушення 

 необґрунтованість визначення майна як доходу від кримінального правопорушення: 

 необґрунтованість визначення майна як предмету посягання кримінального 

правопорушення: 

 необґрунтованість висновку про наявність чи розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням: 

 неспівмірність вартості арештованого майна розміру шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням / суспільно небезпечним діянням:  

 необґрунтованість висновку про наявність ризику відчуження майна підозрюваним / 

обвинуваченим / неосудною особою з метою уникнення конфіскації у випадку визнання 

його вини: 

  неврахування наслідків арешту майна для інших осіб: 

(обґрунтування) 

 

 

 в арешті майна відпала потреба: 

 

(обґрунтування) 

 

 

 3. Підстави для скасування заборони використання / розпорядженняарештованим 

майном(обрати належне): 
 необґрунтованість висновку про наявність ризику зникнення / втрати / пошкодження 

майна в результаті його використання / розпорядження підозрюваним / обвинуваченим / 
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неосудною особою або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному 

провадженню:  

 

 в подальшій забороні використання / розпорядження майном відпала потреба: 

(обґрунтування) 

 

 
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя 

У х в а л и в : 
1. Скасувати арешт такого майна підозрюваного / обвинуваченого / неосудної особи 

________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по батькові) 

(перелік майна) 

 

 

2. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим / прокурором.  

3. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді 

 

Слідчий суддя /  Суддя                                       _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  накладення грошового стягнення 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді  / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

    (назва органу прокуратури,прізвище та ініціали прокурора) 

особа, на яку накладається грошове стягнення ______________________________________________    

(прізвище, ім’я та по батькові особи, статус учасника кримінального провадження) 

присутня / відсутня(закреслити зайве) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
       (прізвище та ініціали) 

(обрати необхідне): 

за клопотанням прокурора /слідчого ____________________________________________________ 

         (прізвище та ініціали прокурора / слідчого)  

______________________________________________________________________________________  

(назва органу прокуратури, досудового розслідування) 

що надійшло до суду «__» ________________  р. 

за власною ініціативою суду  

розглянувши питанняпро  накладення грошового стягнення 

на____________________________________________________________________________________

__ 

(прізвище, ім`я та по-батькові особи) 

у кримінальному провадженні №_________. 

(номер провадження) 

в с т а н о в и в : 

Суд перевірив наявні матеріали та, дослідивши докази, заслухавши думкупрокурора 

/слідчого______________________________________________________________________________ 

  (прізвище та ініціали)  

а також  особи, на яку накладається грошове стягнення(якщо особа з’явилася на судове засідання) 

___________________________________________________________________ 

( прізвище та ініціали  учасника кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

(якщо провадження здійснюється за клопотанням прокурора / слідчого): 

1. Клопотання про накладення грошового стягнення відповідає вимогам ст. 145 КПК.   

Підтвердженням факту надання ____________________________________________________ 

(прізвище, ініціали особи, на яку накладається стягнення) 

копії клопотання та інформації про місце, час і дату розгляду клопотання, є:  
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(перелік документів) 

 

 

2. Прокурор / слідчий / суд встановив, що ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи, на яку накладається стягнення) 

не виконав свої процесуальні обов’язки, а саме:(обрати відповідне) 

не прибув на виклик слідчого / прокурора (ч. 1 ст. 139 КПК); 

не прибув на виклик слідчого судді / суду (ч. 1 ст. 139 КПК); 

не виконав особисте зобов’язання (ч. 1 ст. 179 КПК); 

не виконав як поручитель взяті на себе зобов’язань (ч. 5 ст. 180 КПК); 

порушив зобов’язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного / 

обвинуваченого до слідчого / прокурора / слідчого судді / суду та/ або належну поведінку 

неповнолітнього (ч. 5 ст. 493 КПК). 

 

Факти та обставини, що обґрунтовують  належність покладання на особу зобов’язань, що не були 

виконані: 

(опис обставин) 

 
Факти та обставини, що підтверджують умисність невиконання зобов’язань, що не були виконані: 

(опис обставин) 
Факти та обставини, що підтверджують відсутність поважних причин для виконання зобов’язань, 

що не були виконані: 

(опис обставин) 
3.(обрати відповідне) 

(У випадку неприбуття на виклик слідчого / прокурора / слідчого судді / суду):   

Підозрюваний / обвинувачений отримав повістку про виклик або був ознайомлений з її 

змістом іншим шляхом, що підтверджується такими документами: 

(перелік документів, матеріалів) 

 

(У випадку невиконання особистого зобов’язання):  

 Підозрюваному / обвинуваченому було під розпис повідомлено та роз’яснено сутність 

покладеного на нього зобов’язання та наслідки його невиконання, що підтверджується 

такими документами: 

(перелік документів, матеріалів) 

 
(У випадку невиконання поручителем взятих на себе зобов’язань):  

 Особа, на яку накладається стягнення, підписала письмове зобов’язання про те, що вона 

поручається за виконання підозрюваним / обвинуваченим покладених на нього обов’язків і 

зобов’язується за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд 

на першу вимогу, що підтверджується такими документами: 

(перелік документів, матеріалів) 

 

Питання про накладення грошового стягнення на особу розглядається в рамках 

провадження щодо злочину кримінального правопорушення:(обрати відповідне) 
середньої тяжкості  

тяжкого  
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особливо тяжкого  

 
(У випадку порушення матір’ю / батьком  / опікуном / піклувальником / дитячою установою 

зобов’язання забезпечити прибуття неповнолітнього підозрюваного / обвинуваченого до слідчого / 

прокурора / слідчого судді / суду та/ або належну поведінку неповнолітнього):  

Неповнолітній підозрюваний / обвинувачений був переданий під нагляд особи, на яку 

накладається стягнення, що підтверджується такими документами: 

(перелік документів, матеріалів) 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 144, 145, 146 КПК України,слідчий суддя 

(суд) 

У х в а л и в: 

1. Накласти грошове стягнення на _____________________________________________  

(прізвище, ім`я та по батькові та статус учасника кримінального провадження) 

за _____________________________________________________________________________ 

(протиправне діяння особи) 

відповідно до  ст. 139 / 179 / 180 / 182 / 493 КПК(закреслити зайве)в сумі 

______________________________.  

2. Ухвала слідчого судді / суду набирає законної сили з моменту оголошення.  

3. Копія ухвали буде надіслана особі, щодо якої вона постановлена, не пізніше наступного 

дня після оголошення. 

4. Порядок оскарження ухвали (обрати відповідне): 

 

(Якщо ухвала постановлена за відсутності особи, щодо якої вона постановлена)  

Особа, на яку було накладено грошове стягнення та яка не була присутня під час розгляду 

цього питання слідчим суддею / судом, має право подати клопотання про скасування ухвали про 

накладення на неї грошового стягнення.  

Клопотання подається до слідчого судді / суду, який виніс ухвалу пронакладення грошового 

стягнення, до(обрати відповідне залежно від суб’єкту розгляду: слідчого судді / суду).закінчення 

підготовчого провадження в суді / прийняття судового рішення.  

 

(Якщо ухвала постановлена в присутності особи, якої вона стосується, слідчим суддею на стадії 

досудового розслідування) 

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді. 

 

( Якщо ухвала прийнята судом на стадії судового розгляду) 

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до 

апеляційної скарги на судове рішення. 

 

           Слідчий суддя / Суддя                               _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  відсторонення від посади 
 

 

(місце постановлення  ухвали) 
  

(дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя __________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________  

 (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого (підозрюваного)__________________________________________________________  

        (прізвище, ім`я та по-батькові) 

 захисника_____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

(зайве закреслити) 

допомоги  _____________________________________________________________________________ 

за участю секретаря ____________________________________________________________________  

       (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання прокурора / слідчого ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

                             (прізвище та ініціали, назва органу прокуратури /органу досудового слідства) 

у кримінальному провадженні № _________________________________________________________ 

(номер кримінального провадження) 

про відсторонення від посади ___________________________________________________________  

                                                                                           (прізвище, ім`я та по-батькові) 

який працює__________________________________________________________________________ , 

                                                 (назва посади та підприємства / установи / організації) 

підозрюваного / обвинуваченого  у вчиненні кримінального правопорушенняпередбаченого 

ст._____ КК України. 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора / слідчого_________________ 

  (прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 

                                                                                     (прізвище, ім`я та по-батькові) 
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захисника_____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      _____________________________________________________________ 

                                           (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

дійшов таких висновків: 

1.  Клопотання про відсторонення від посади відповідає ст. 155 КПК України. 

2. Документами, які посвідчують перебування підозрюваним / обвинуваченим на посаді є: 

(перелік документів) 

 

 

3. Підозрюваному / обвинуваченому було надано копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують 

клопотання:  

(перелік документів, що підтверджують вручення) 

 

 

4.Ступінь тяжкості інкримінованого злочину(обрати необхідне): 

середньої тяжкості   

тяжкий   

особливо тяжкий  

Підозрюваний / обвинувачений є службовою особою правоохоронного органу(обрати необхідне): 

так   

ні  

 

5. Слідчий / прокурор довів, що: 

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня 

тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження: 

Наступні обставини  підтверджують обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінального 

правопорушення підозрюваним / обвинуваченим: 

(перелік обставин) 

 

Наступні обставини підтверджують підозру, що перебування підозрюваного / 

обвинуваченого на займаній посаді сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення:  

(перелік обставин) 

 

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи 

особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора: 

(обґрунтування) 
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3) завдання, для виконання якого слідчий / прокурор звертається із клопотанням, може бути 

виконане за умови відсторонення підозрюваного / обвинуваченого від посади. 

(перелік слідчих дій, які планує здійснити слідчий / прокурор в рамках розслідування злочину, на які може 

вплинути обвинувачений / обвинувачений, залишаючись на посаді; результати запланованих слідчих дій, 

який прагне досягти слідчий / прокурор, і яких неможливо буде досягти, якщо обвинувачений / 

обвинувачений залишиться на посаді; строк проведення запланованих слідчих дій та обґрунтування цього 

строку) 

 

6.Слідчий / прокурор довів достатність підстав вважати, що відсторонення відпосади необхідне 

для(обрати відповідне): 

 
припинення кримінального правопорушення 

припинення або запобігання протиправній поведінціпідозрюваного/обвинуваченого, який, 

перебуваючи на посаді може:(обрати відповідне): 

  знищити / підробити речі / документи, які мають значення для досудового 

розслідування. 

 

незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження:  

 

протиправно перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб. 

 

 інші діяння підозрюваного / обвинуваченого, які можуть перешкоджати 

кримінальному провадженню: 

(опис підстав та деталі) 

 

7. Враховано наслідки відсторонення обвинуваченого / підозрюваного від посади для інших осіб. 

1) 

(чи наявні особи, що перебувають на утриманні підозрюваного / обвинуваченого: перелік цих осіб, вплив 

відсторонення підозрюваного / обвинуваченого на зазначених осіб та їх можливість самостійно законним 

чином отримати кошти та засоби для життя окрім як від підозрюваного / обвинуваченого; інші особи, 

зацікавлені в одержані виплат із заробітної плати підозрюваного / обвинуваченого, та наслідки 

неодержання ними виплат, інші важливі обставини) 

 

2) 

(наслідки для осіб, що працюють разом з підозрюваним / обвинуваченим, враховуючи специфіку функцій, що 

він виконує (суспільна необхідність, важливість виконуваних функцій тощо) 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 154, 155, 157 КПК України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в : 

1. Відсторонити підозрюваного / обвинуваченого  __________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по батькові) 

 від  посади____________________ в ______________________________________________________  

     (посада)(назва підприємства / установи / організації) 

 з метою 

______________________________________________________________________________(припинен

ня злочину / припинення або запобігання перешкоджання кримінальному провадженню – обрати відповідне) 
на строк ________________. 
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2. Строк відсторонення обвинуваченого / підозрюваного від посадирозпочинається з «___» 

_____________ р.  

(дата постановлення ухвали) 

 

3. Перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та підлягають вилученню на час 

відсторонення від посади: 

_____________________________________________________________________________________ 

(перелік документів) 

 

4. Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування / органом прокуратури.  

 

5. Копія ухвали надсилається прокурору / слідчому, який звертався з відповідним клопотанням, 

підозрюваному / обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше дня, наступного за 

днем її постановлення 

 

6. Ухвала може бути оскаржена до ________________________________________________________ 

(назва суду апеляційної інстанції) 

протягом п’яти(якщо ухвалив слідчий суддя) / семи(якщо ухвалив суддя) днів з дня оголошення 

відповідно до п.11 частини 1 ст. 309, ст. 395. 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

 

 

 
 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст. 198 КПК).  

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання, не 

можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого 

він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК). 
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У Х В А Л А 

про  продовження строку відсторонення від посади 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя/ Суд______________________________________________________________ 

(назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді  / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________  

           (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого (підозрюваного)__________________________________________________________  

      (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

      (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

допомоги __________________     

(зайвезакреслити)________________________________________________________________________

____ 

 за участю секретаря ____________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання прокурора / слідчого ______________________________________________ 

                                     (прізвище та ініціали, назва органу прокуратури /органу досудового слідства) 

у кримінальному провадженні №________ про продовження строкувідсторонення від посади 

_____________________________________________________________________________________,  

                                                                               ( прізвище, ім`я та по-батькові) 

який працює__________________________________________________________________________ , 

                                                 (назва посади та підприємства / установи / організації) 

підозрюваного / обвинуваченого  у вчиненні кримінального правопорушенняпередбаченого 

ст._____ КК України,  

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку 

прокурора_____________________________________________________________________________  

                                                                                     (прізвище та ініціали) 

слідчого______________________________________________________________________________  

      (прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 

                                                                                                    (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

       (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ______________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :    



69 

1. Документами, які посвідчують перебування підозрюваним / обвинуваченим на посаді є: 

(перелік документів) 

 

 

2. Підозрюваному / обвинуваченому було надано копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують 

клопотання:  

(перелік документів) 

 

 

3.Ступінь тяжкості інкримінованого злочину(обрати необхідне):  
середньої тяжкості   

тяжкий   

особливо тяжкий  

 

Підозрюваний / обвинувачений є службовою особою правоохоронного органу(обрати необхідне)::  
так   

ні  

 

4. Слідчий / прокурор довів, що: 

1)продовжує існувати обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що 

може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 

Наступні обставини  підтверджують продовження існування обґрунтованої підозри щодо 

вчинення злочину підозрюваним / обвинуваченим: 

(перелік обставин) 

 

 
Наступні обставини підтверджують продовження існування підозри, що перебування 

підозрюваного / обвинуваченого на займаній посаді сприяло вчиненню ним злочину:  

(перелік обставин) 

 

 

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи 

особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора: 

(обґрунтування) 

 

 

3) сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було 

здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали. 

 

(обґрунтування: мета початкового відсторонення, яка не була досягнута за час дії ухвали про 

відсторонення від посади; обставини, що завадили слідчому / прокурору досягти мети, заради якої 

було здійснено початкове відсторонення від посади,  в інший спосіб протягом дії попередньої ухвали; 

обставини, що не дозволяють слідчому / прокурору уникнути впливу незаконних дій з боку засудженого 

/ обвинуваченого без продовження строку відсторонення його від посади; обставини, які свідчать про 

те, що продовження строку відсторонення від посади дозволить слідчому / прокурору досягти мети, 

заради якої здійснено початкове відсторонення від посади) 

 

5.Слідчий / прокурор довів достатність підстав вважати, що продовження строку відсторонення від 

посади необхідне для припинення / запобігання протиправній поведінці підозрюваного / 

обвинуваченого, який, перебуваючина посаді, може(обрати відповідне): 
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знищити чи підробити речі / документи, які мають значення для досудового 

розслідування.  

незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального 

провадження:  

протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.  

 

(опис підстав та деталі:  

обставини, що вказують на те, що підозрюваний / обвинувачений продовжує знищення / підробку речей / 

документів після відсторонення від посади, обставини, що вказують на те, що продовження строку 

відсторонення підозрюваного / обвинуваченого від посади припинить його незаконні дії щодо речей / 

документів;  

 

особи, щодо яких здійснюється вплив, характер впливу на них з боку підозрюваного / обвинуваченого та 

обґрунтування, чому такий вплив є незаконним, обставини на підтвердження того, що незаконний вплив на 

цих осіб з боку підозрюваного / обвинуваченого продовжується після відсторонення його від посади, 

обставини на підтвердження того, що незаконний вплив на цих осіб з боку підозрюваного / обвинуваченого 

буде припинено у разі продовження строку відсторонення його від посади; 

 

інші діяння підозрюваного / обвинуваченого, які перешкоджають кримінальному провадженню, обставини 

на підтвердження того, що зазначені діяння підозрюваного / обвинуваченого тривають після 

відсторонення його від посади, обставини на підтвердження того, що зазначені діяння підозрюваного / 

обвинуваченого будуть припинені після відсторонення його від посади) 

 

 

6. Враховано наслідки продовження терміну відсторонення засудженого / підозрюваного від посади 

для інших осіб. 

(перелік осіб, що перебувають на утриманні підозрюваного / обвинуваченого, вплив відсторонення 

підозрюваного / обвинуваченого на зазначених осіб та можливість зазначених осіб самостійно законним 

чином отримати кошти та засоби для життя окрім як від підозрюваного / обвинуваченого, Інші особи, 

зацікавлені в одержані виплат із заробітної плати підозрюваного / обвинуваченого, та наслідки 

неодержання ними виплат для підозрюваного / обвинуваченого та/чи його близьких, інші важливі 

обставини) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 156-158 КПК України, слідчий суддя (суд) 

 

У х в а л и в : 
 

1. Продовжити строк відсторонення обвинуваченого / підозрюваного__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

              (прізвище, ім`я та по-батькові) 

 від  посади____________________ в ______________________________________________________  

(назва підприємства / установи,/ організації) 

 з метою ______________________________________________________________________________  

(припинення / запобігання протиправної поведінки – обрати відповідне) 
на строк ________________. 

 

2. Строк продовження відсторонення обвинуваченого / підозрюваного від посади розпочинається з 

«___» _____________ р.  

(дата постановлення ухвали) 

3. Перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та підлягають вилученню на час 

відсторонення від посади:______________________________________________________________ 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  відмову в задоволенні клопотання про відсторонення від посади 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя _________________________________________________________________ 
(назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді  / судді) 

за участю прокурора___________________________________________________________________  
(назва органу прокуратури,  прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого ________________________________________________________  
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника____________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

допомоги_____________       (зайве закреслити) 

за участю секретаря ___________________________________________________________________  
 (прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання прокурора / слідчого ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали, назва органу прокуратури /органу досудового слідства) 

у кримінальному провадженні № ________________________________________________________ 
(номер кримінального провадження) 

про відсторонення від посади ___________________________________________________________  
                                                                       (прізвище, ім`я та по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

який працює_________________________________________________________________________ , 
                                                 (назва посади та підприємства / установи / організації) 

підозрюваного / обвинуваченого  у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого 

ст._____ КК України, 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку 

прокурора__________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

слідчого_____________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

обвинуваченого (підозрюваного)________________________________________________________ 

                                                                                     (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника____________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

свідків ______________________________________________________________________________  

     (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      ____________________________________________________________ 

                                           (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в : 
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1.  Клопотання про відсторонення від посади № _____ від ____________ року 

відповідає вимогам ст.ст. 155 КПК. 

не відповідає вимогам ст.155 КПК. 

 

(якщо не відповідає, викласти тут  обґрунтування і пункти 2-3 видаляються) 

 

 

2. Слідчим / прокурором було / не було доведено, що(обрати відповідне): 

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня 

тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження: 

 

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і 

свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора: 

 

завдання, для виконання якого слідчий / прокурор звертається із клопотанням, може бути 

виконане. 

 

(деталі та обґрунтування) 

 

 

 існують достатні підстави вважати, що відсторонення від посади необхідне для (обрати 

відповідне): 

 
припинення кримінального правопорушення 

припинення протиправних дій підозрюваного/обвинуваченого, які перешкоджають 

кримінальному провадженню (обрати відповідне): 

 

  знищення / підробка речей / документів, які мають значення для досудового 

розслідування. 

 

незаконний вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження: 

 

протиправне перешкоджання кримінальному провадженню в інший спосіб з 

боку підозрюваного/ обвинуваченого:  

Інші діяння підозрюваного / обвинуваченого, які перешкоджають кримінальному 

провадженню: 

 
  (опис підстав та деталі) 

 

 

(пункт 3 заповнюється тільки, якщо в пп. 1-2 відповіді позитивні) 
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3. Не було враховано наслідки відсторонення підозрюваного / обвинуваченого від посади для інших 

осіб. 

 

(обґрунтування, включаючи перелік осіб, що перебувають на утриманні підозрюваного /  

обвинуваченого, можливість зазначених осіб самостійно законним чином отримати кошти та засоби для 

життя окрім як від підозрюваного / обвинуваченого, перелік інших осіб, зацікавлених в одержані виплат 

іззаробітної плати підозрюваного / обвинуваченого, та наслідки неодержання ними виплат для 

підозрюваного / обвинуваченого та/чи його близьких, інші важливі обставини) 

 

 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 154, 155, 157, 309 КПК України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в : 

1. Відмовити у задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваного / обвинуваченого 

_____________________________________________________________________________________ 

                      (прізвище, ім`я та по-батькові) 

 від  посади____________________ в _____________________________________________________  

 (назва посади)                                      (назва підприємства / установи / організації) 

та повернути клопотання прокурору. 

2. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.  

6. Ухвала може бути оскаржена до ______________________________________________________ 

(назва суду апеляційної інстанції) 

протягом п’яти(якщо ухвалив слідчий суддя)/ семи(якщо ухвалив суддя)днів з дня оголошення відповідно 

до п.11 частини 1 ст. 309, ст. 395. 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 
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У Х В А Л А 

про  тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

Слідчий суддя __________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді)          

за участю прокурора_____________________________________________________________ 

    (назва органу прокуратури,прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного __________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника______________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

(зайве закреслити) 

допомоги ______________________________________________________________________ 

за участю секретаря ______________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

а також ___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

            (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянув клопотанням прокурора / слідчого __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали прокурора / слідчого, назва органу прокуратури / досудового розслідування)   

у кримінальному провадженні №________ що надійшло до суду «__»________________  р. 

про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним 

правом_______________________________________________________________________________,  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогост._____ КК України. 

 

в с т а н о в и в : 

 

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку 

прокурора_______________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

слідчого________________________________________________________________________  

   (прізвище та ініціали) 

підозрюваного ___________________________________________________________________ 

                                                                        (прізвище, ім`я та по батькові) 

захисника_______________________________________________________________________  

      (прізвище та ініціали) 

свідків __________________________________________________________________________  

     (прізвища та ініціали) 

а також інших учасників      __________________________________________________________ 

       (прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1.  Клопотання про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом № _____ від ________ 

відповідає вимогам ст.ст. 155 КПК. 
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2. Спеціальне право підозрюваного, яке запропоновано тимчасово обмежити(обрати відповідне):  
право керування транспортним засобом.   

право керування судном.  

право полювання. 

право на здійснення підприємницької діяльності. 

 

3. Документами, які посвідчують спеціальне право підозрюваного є:  

(перелік документів) 

 

 

4. Копія клопотання та матеріали, що обґрунтовують клопотання були  надані підозрюваному / 

обвинуваченому: 

(перелік документів) 

 

 

5. Слідчим / прокурором було доведено, що 

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути 

підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 

Наступні обставини  підтверджують обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину 

підозрюваним/обвинуваченим: 

(перелік обставин) 

 

 

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи 

особи, про який йдеться в клопотанні слідчого / прокурора: 

(обґрунтування) 

 

 
3) завдання, для виконання якого слідчий / прокурор звертається із клопотанням, може бути 

виконане лише за умови обмеження підозрюваного / обвинуваченого у користуванні 

спеціальним правом. 

Перелік слідчих дій, які планує здійснити слідчий / прокурор в рамках розслідування злочину:  

(перелік слідчих дій) 

 

 

Результати запланованих слідчих дій, який прагне досягти слідчий / прокурор: 

(опис результатів) 

 

 

Строк проведення запланованих слідчих дій та обґрунтування цього строку: 

(строк та обґрунтування) 

 

 

4) обмеження у користуванні спеціальним правом необхідне для(обрати відповідне): 
припинення кримінального правопорушення 

запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення 

припинення / запобігання протиправній поведінці підозрюваного / обвинуваченого щодо 

перешкоджання кримінальному провадженню 

 забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 
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(обставини, що вказують на те, що, використовуючи спеціальне право, підозрюваний продовжить 

вчиняти кримінальне правопорушення; що тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом 

призведе до припинення кримінального правопорушення;  

діяння підозрюваного з використанням спеціального права, які на переконання прокурора / слідчого, будуть 

вчинені ним в майбутньому та міститимуть склад кримінального правопорушення; обставини, що 

вказують на те, що є підстави вважати, що підозрюваний вчинить в майбутньому кримінальне 

правопорушення з використанням спеціального права; обставини, що вказують на те, що тимчасове 

обмеження підозрюваного в користуванні спеціальним правом відверне вчинення ним кримінального 

правопорушення в майбутньому;  

дії підозрюваного з використанням спеціального права, які на переконання прокурора / слідчого 

перешкоджають кримінальному провадженню; обставини на підтвердження того, що зазначені дії 

підозрюваного будуть припинені в результаті тимчасового обмеження в користуванні спеціальним 

правом; дії з використанням спеціального права, які, на переконання слідчого / прокурора, підозрюваний 

вчинятиме для перешкоджання кримінальному провадженню; обставини, що вказують на те, що є 

підстави вважати, що підозрюваний перешкоджатиме кримінальному провадженню, якщо його не буде 

тимчасово обмежено в користуванні спеціальним правом; обставини на підтвердження того, що 

тимчасове обмеження підозрюваного в використанні спеціального права відверне вчинення ним зазначених 

дій, що перешкоджатимуть кримінальному провадженню;  

характер та обсяг шкоди, завданий кримінальним правопорушенням; дії підозрюваного з використанням 

спеціального права, які на переконання слідчого / прокурора він вчинятиму в майбутньому і ними 

перешкоджатиме забезпеченню відшкодуванню шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

обставини на підтвердження того, що тимчасове обмеження підозрюваного в користуванні спеціальним 

правом сприятимуть забезпеченню відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням) 

 

6. Було враховано наслідки тимчасового обмеження підозрюваного в використанні спеціального 

права для інших осіб: 

 

(Обґрунтування: використання спеціального права приносить регулярний дохід підозрюваному чи в інший 

спосіб суттєво впливає на його виживання, перелік осіб, які перебувають на утриманні підозрюваного, 

вплив тимчасового обмеження підозрюваного в користуванні спеціальним правом на зазначених осіб та 

можливість зазначених осіб на час обмеження використання його права самостійно в законний спосіб 

отримувати кошти та засоби для виживання, інші особи, зацікавлені в одержані виплат чи результатів 

використання підозрюваним спеціального права, та наслідки неодержання ними зазначених виплат чи 

результатів використання спеціального права для підозрюваного та/чи його близьких, інші важливі 

обставини) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.151, 152 КПК України, слідчий судя (суд) 

 

У х в а л и в : 

 

1. Тимчасово обмежити у користуванні спеціальним правом підозрюваного / 

обвинуваченого__________________________________________________________________ 

   ( прізвище, ім`я та по батькові) 

строком на _______. 

 

2.  Вилучити __________________________ на час тимчасового обмеження у користування 

(перелік документів) 

спеціальним правом.  

 

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.  

4. Порядок оскарження ухвали(обрати відповідне) 
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(Якщо вилучено документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, 

або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність) 

Ця ухвала може бути оскаржена до _______________________ протягом п’яти днів з дня 

     (назва суду апеляційної інстанції) 

оголошення. 

 

(Якщо документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, не 

вилучалися) 

 Ця ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бутиподані під час 

підготовчого провадження в суді. 

 
Слідчий суддя                          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не 

мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час 

цього або іншого кримінального проваджень. (ст.198 КПК) 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання, не 

можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого 

він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому іншому правопорушенні (ст. 193 КПК). 
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У Х В А Л А 

про  відмову в задоволенні клопотання про тимчасове обмеження в 

користуванні спеціальним правом 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя ___________________________________________________________________ 
(назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді) 

за участю прокурора_____________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного __________________________________________________________________  
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

 захисника______________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 
(зайве закреслити) 

допомоги ________________________________________________________________________ 

за участю секретаря _______________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також _________________________________________________________________________  
            (прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотанням прокурора /слідчого________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали прокурора / слідчого, назва органу прокуратури / досудового розслідування)   

у кримінальному провадженні № _________ , що надійшло до суду «_____»________________  р. 

про тимчасове обмеження в користуванні спеціальнимправом 

________________________________________________________________________________,  
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст._____ КК 

України,перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши доказипо даних матеріалах, заслухавши думку прокурора_________________________ 
(прізвище та ініціали) 

слідчого__________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

підозрюваного _____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

свідків ___________________________________________________________________________  
(прізвища та ініціали) 

а також інших учасників      __________________________________________________________ 
       (прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження)  

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1.  Клопотання про тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом № _____ від _______  

відповідає вимогам ст.ст. 155 КПК. 

не відповідає вимогам ст.155 КПК. 

(якщо не відповідає, викласти тут  обґрунтування і пункти 2-5 видаляються) 
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2. Спеціальне право підозрюваного, яке запропоновано тимчасово обмежити(обрати відповідне):  

право керування транспортним засобом /  

право керування судном /  

право полювання /  

право на здійснення підприємницької діяльності 

 

3. Слідчим / прокурором не було доведено(обрати відповідне): 

існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може 

бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження: 

 

що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і 

свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора: 

 

що завдання, для виконання якого слідчий / прокурор звертається із клопотанням, може 

бути виконане лише за умови тимчасового обмеження підозрюваного  в користуванні 

спеціальним правом. 

  (деталі та обґрунтування) 

 

 існування достатніх підстав вважати, що тимчасове обмеження підозрюваного / 

обвинуваченого в користуванні спеціальним правомнеобхідне для:(обрати відповідне) 
припинення кримінального правопорушення: 

запобігання іншому кримінальне правопорушенню, яке підозрюваний може 

вчинити в майбутньому: 

 

припинення протиправних дій підозрюваного, які перешкоджають кримінальному 

провадженню: 

 

запобігання перешкоджанню кримінальному провадженню з боку підозрюваного в 

майбутньому: 

 

забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення:  

  (опис підстав та деталі) 

 

 

3А. Не було враховано наслідки тимчасового обмеження підозрюваного в використанні 

спеціального права для інших осіб: 

(Обґрунтування: використання спеціального права приносить регулярний дохід підозрюваному чи в інший 

спосіб суттєво впливає на його виживання, перелік осіб, які перебувають на утриманні підозрюваного, 

вплив тимчасового обмеження підозрюваного в користуванні спеціальним правом на зазначених осіб та 

можливість зазначених осіб на час обмеження використання його права самостійно в законний спосіб 

отримувати кошти та засоби для виживання, інші особи, зацікавлені в одержані виплат чи результатів 

використання підозрюваним спеціального права, та наслідки неодержання ними зазначених виплат чи 

результатів використання спеціального права для підозрюваного та/чи його близьких, інші важливі 

обставини) 
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На підставі викладеного і керуючись ст. ст.151, 152 КПК України, слідчий суддя 

У х в а л и в : 

1. Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом підозрюваного / обвинуваченого ___________________________________________________   

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

строком на ____________________. 

 

2. Ця ухвала може бути оскаржена до _______________________ протягом трьох / п’яти днів 

     (назва суду апеляційної інстанції) 

з дня оголошення. 

 

 

Слідчий суддя                          _________________________ 

 

 

 

 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не 

мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час 

цього або іншого кримінального проваджень. (ст.198 КПК) 
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У Х В А Л А 

про  відмову в клопотанні про застосування запобіжного заходу у 

вигляді особистого зобов’язання 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

Слідчий суддя / суддя __________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

              (назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________  

   (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

    (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

    (зайве закреслити) 

допомоги _____________________________________________________________________________ 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 

                       (прізвище та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище) 

розглянувши клопотання слідчого / прокурора ______________________________________________  

(назва органу прокуратури / досудового слідства; прізвище та ініціали) 

у кримінальному провадженні №________ про застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистого зобов’язання ________________________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-батькові) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ст._____ КК України, 

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамкахякого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора 

_________________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я та по батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 
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а також інших учасників      _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(статус, прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження) 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистогозобов’язання у справі № 

___________ від «___» ______________(обрати відповідне): 

 відповідає вимогам ст.ст. 180, 184 КПК. 

 не відповідає вимогам ст.ст. 180, 184 КПК. 

 

(якщо не відповідає – надати обґрунтування і пункт 2 видаляється) 

 

2.Слідчим / прокурором не було доведено, що(обрати відповідне): 

 існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення. 

Обставини, що заперечують наявність підозри у вчиненні кримінального правопорушення 

підозрюваним / обвинуваченим та відсутність вагомості наявних доказів про вчинення 

кримінального правопорушення підозрюваним / обвинуваченим:  
 

(опис обставин) 

 

 

 існуютьдостатні підстави вважати, що існує принаймні один з переліченихризиків(обрати 

відповідне):  
переховування підозрюваного / обвинуваченого від органу досудового розслідування / 

суду. 

знищення / переховування / спотворення підозрюваним / обвинуваченим будь-якої із 

речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення: 

незаконного впливу на потерпілого /  свідка / іншого підозрюваного / обвинуваченого / 

експерта / спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні: 

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином 

вчинення іншого кримінальне правопорушення: 

продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 

 

Обставини, що підтверджують відсутність достатніх підстав вважати, що підозрюваний / 

обвинувачений може вчинити вищезазначені дії:  

(опис обставин) 

 

АБО 

2А. Не було оцінено в сукупності такі обставини: 

 1)тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному / обвинуваченомуу разі визнання його 

вини: 

2) вік та стан здоров’я підозрюваного / обвинуваченого: 

 3)міцність соціальних зв’язків підозрюваного / обвинуваченого в місці постійного 

проживання:  
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 4)наявність у підозрюваного / обвинуваченого родини й утриманців:  

5) наявність у підозрюваного / обвинуваченого постійного місця роботи / навчання: 

6) репутація підозрюваного / обвинуваченого:  

7) майновий стан підозрюваного / обвинуваченого:  

8) у підозрюваного / обвинуваченого: 

 наявна судимість 

непогашена   

не знята  

  відсутня судимість. 

9) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється / обвинувачується особа:  

10) розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

підозрюється / обвинувачується особа:  

(обґрунтування – що саме не було враховано) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК 

України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в: 

1. Відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання підозрюваного / обвинуваченого ______________________________________ , 

поданого до цього суду “___” _________ року. 

2.(Обрати необхідне): 

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадженняв суді.(якщо ухвала 

постановлена на стадії досудового розслідування) 

Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення. (якщо ухвала 

постановлена на стадії судового розгляду) 

 

 

 

Слідчий суддя / Суддя                        _________________________ 

Висловлені в цій ухвалі висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не 

мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час 

цього або іншого кримінального проваджень. (ст.198 КПК) 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому 

іншому правопорушенні.(ст. 193 КПК) 

  



84 

У Х В А Л А 

про  дозвіл на обшук житла / іншого володіння особи 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя ________________________________________________________________________ 

                                                                  (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 

за участю прокурора / слідчого  _________________________________________________________ 

    (назва органу прокуратури/ досудового розслідування, прізвище та ініціали) 

секретаря ___________________________________________________________________________, 

       (прізвище та ініціали) 

розглянувши клопотання прокурора /слідчого ____________________________________________ 
(назва органу прокуратури / досудового розслідування)  

______________________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали прокурора / слідчого) 

у кримінальному провадженні № _________________________________________________________ 

(номер кримінального провадження) 

 

щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст._____ КК України, про надання дозволу на 

обшук житла / іншого володіння, що належить_____________________________________________ 

 (прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи; найменування юридичної особи) 

за адресою :___________________________________________________________________________  

в с т а н о в и в : 

Клопотання надійшло до суду «___» ________________ р. 

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, 

дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого / прокурора 

________________________________. 

(прізвище та ініціали) 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в : 

1. Клопотання про надання дозволу на обшук житла / іншого володіння особи відповідає вимогам 

ст. 234 КПК. 

 

2. Речі / документи / особи, зазначені в клопотанні, які планується відшукати: 

(опис речей і документів; 

якщо особа(-и) - документи, що підтверджують факт перебування особи у розшуку та підстава, на якій 

вона знаходяться у розшуку) 

 

3. Проведення обшуку необхідне для(обрати відповідне):  

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 

 відшукання знаряддя кримінального правопорушення 

 відшукання майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення 

встановлення місцезнаходження особи. 

(обґрунтування: зв’язок розшукуваних речей /документів / осіб із кримінальним правопорушенням; 

обставини, що свідчать про перебування речей /документів / осіб в житлі / володінні; обставини, що 

перешкоджають органу досудового розслідування встановити місцезнаходження речей /документів / осіб 

без обшуку житла / володіння) 
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4. Слідчий / прокурор довів, що:  

1) наявна обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення  

(обставини, що підтверджують наявність підозри) 

 

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування 

(значення речей / документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення) 

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бутидоказами під час 

судового розгляду 

(обґрунтування можливості використання виявлених відомостей як належних доказів у кримінальному 

провадженні) 

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному вклопотанні житлі чи іншому 

володінні особи. 

(обставини, що свідчать про перебування зазначеного предмету / майна в межах зазначеного житла / 

володіння) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.  234, 235 КПК України, слідчий суддя 

У х в а л и в: 

1. Надати дозвіл на обшук житла / іншого володіння _________  

_________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи; найменування юридичної особи; власника / володільця житла / 

іншого володіння)  

яке знаходиться за адресою____________________________________________________________  
(адреса) 

з метою __________________________________________________________________________  

(мета обшуку) 

2. Ухвала дійсна до «___» ____________ р.  

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. 

4. Виконання ухвали покласти на _____________________________________.  

(прізвище та ініціали слідчого / прокурора). 

5. Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз. 

6. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

 

           Слідчий суддя                                               _________________________ 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки про будь-які обставини щодо суті підозри / обвинувачення не мають 

преюдиціального значення для суду під час судового розгляду / слідчого / прокурора під час цього (іншого) 

кримінального провадження (ст. 198 КПК).  
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У Х В А Л А 

про продовження строку тримання під вартою 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя___________________________________________________________________ 

     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 
за участю слідчого / прокурора___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 (назва органу попереднього слідства / прокуратури,  прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого ______________________________________________________  

(прізвище, ім`я та по-

батькові)захисника______________________________________________________________________

_______ 

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

(зайве закреслити) 

допомоги _________________________________________________________________________ 

за участю секретаря _________________________________________________________________ 

                                      (прізвище та ініціали) 

а також______________________________________________________________________________, 

                                    (процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши   у відкритому судовому засіданні  клопотання слідчого /прокурора 

______________________________________________________________________________________ 

(найменування органу досудового розслідування, прокуратури, прізвище, ініціали) 

у кримінальному провадженні №_______________про продовження строку (номер 

кримінального провадження) 

тримання під вартою  обвинуваченого / підозрюваного  

 

(прізвище, ім’я та по-батькові,  

дата народження,  

громадянство,  

освіта,  

сімейний стан,  

місце роботи чи рід занять,  

місце проживання і реєстрації,  

дані про наявність чи відсутність судимості) 

на додатковий строк у ______ днів,  

в с т а н о в и в : 

1. Клопотання про продовження строку тримання під вартою поданопрокурором (слідчим) ____ 

року до ___________________суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудоверозслідування. 

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був призначений 

ухвалою___________________суду  «____»  ___________ року, що є судом, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудоверозслідування. 
 

3. Підозрюваний / обвинувачений ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

був затриманий «___»  ___________________ року. 
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(дата фактичного затримання) 
4. Дія попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

закінчується «_____» ______________________ року . 

    (дата) 

5.Суд перевірив надані матеріали клопотання та, дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши 

думку слідчого / прокурора ______________________, 

    (прізвище та ініціали) 

підозрюваного  / обвинуваченого_______________________________________________________, 

       (прізвище та ініціали) 

захисника________________________________________________________________________, 

      (прізвище та ініціали) 

свідків____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(прізвища та ініціали) 

а також _______________________________________________________________________________ 
 (процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвища, ініціали) 

6.Клопотання про продовження строку тримання під вартою подано з дотриманням вимог п.1 статті 

199 КПК України. 

 

7. Підозрюваний / обвинувачений ________________________є підозрюваним у справі за статтею 

        (прізвище, ім`я та по-батькові) 

____________ КК України. 

(номер статті) 

 

8. В своєму клопотанні прокурор / слідчий встановив наступне: 

-  заявлений ризик не зменшився або з’явились нові ризики, які виправдовують тримання особи 

від вартою, включаючи наступні ризики(обрати відповідне): 

переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 

 знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;  

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 

вчинення іншого кримінальне правопорушення  

продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється / обвинувачується 

особа. 

Обставини, що доводять, що заявлений ризик не зменшився або з’явились нові ризики: 

(опис обставин) 

-  існують обставини, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення 

дії попередньої ухвали про тримання під вартою 

(опис обставин) 

Керуючись статтями 176-178, 183, 186, 189, 196, 197, 198 КПК України, слідчий суддя (суд) 
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У х в а л и в : 

1. Продовжити  строк тримання під вартою ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження підозрюваного / обвинуваченого) 

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ___________________________ 

         (номер статті) 

КК України,   на __________ днів до «____» ____________ включно, що є не більше, ніж шістдесят 

днів з дати прийняття попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою, що набрала законну силу «___» __________ року. 

 

2. В результаті дії цієї ухвали про продовження строку тримання під вартою, сукупний строк 

тримання під вартою підозрюваного / обвинуваченого під час досудового розслідування не 

перевищуватиме: 

шість місяців(у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості). 

дванадцять місяців(у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів). 

3. Копію ухвали вручити негайно обвинуваченому / підозрюваному ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи) 
 

4. Ухвалу може бути оскаржено до _______________________________________________________ 

                                                                                    (найменування вищестоящого суду) 

протягом семи днів з дня її проголошення. 

 

Слідчий суддя___________________________________ 

 

Висловлені в цій ухвалі висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не 

мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час 

цього або іншого кримінального проваджень (ст. 198 КПК). 

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного / обвинуваченого, зроблені під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється / обвинувачується, або у будь-якому 

іншому правопорушенні (ст. 193 КПК). 
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У Х В А Л А 
про  відмову у продовженні строку тримання під вартою 

 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Слідчий суддя / Суддя___________________________________________________________________ 
     (назва суду, прізвище та ініціали слідчого судді / судді) 
за участю слідчого / прокурора___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(назва органу попереднього слідства / прокуратури, прізвище та ініціали слідчого / прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого ________________________________________________________  
      (прізвище, ім`я та по-

батькові)захисника______________________________________________________________________

_______  
                                                           (прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

допомоги ___________________ (зайве закреслити) 

 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 
                                                    (прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________, 
                                      (процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши   у відкритому судовому засіданні  клопотання слідчого / 

прокурора_____________________________________________________________________________

_________ 
(найменування органу досудового розслідування, прокуратури, прізвище, ініціали) 

у кримінальному провадженні №________ про продовження строку тримання підвартою  

підозрюваного / обвинуваченого   

(прізвище, ім’я та по-батькові,  

дата народження,  

громадянство,  

освіта,  

сімейний стан,  

місце роботи чи рід занять,  

місце проживання і реєстрації,  

дані про наявність чи відсутність судимості) 

на додатковий строк у ______ днів. 

в с т а н о в и в : 

Суд перевірив надані матеріали клопотання про продовження строку тримання під вартою 

підозрюваного / обвинуваченого та, дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку 

слідчого / прокурора ___________________________________________________________________ , 
(прізвище та ініціали) 

 

підозрюваного  / обвинуваченого________________________________________________________, 
   (прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження) 

захисника___________________________________________________________________________, 
      (прізвище та ініціали) 

свідків____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
(прізвища та ініціали) 

а також 

______________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвища, ініціали) 

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подано прокурором / слідчим “____”  

______________ року до ________________________________________________________________ 

(дата)      (назва суду) 

 суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 

 

2. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був призначений 

ухвалою__________________суду  «____»  ___________ року, що є судом, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудоверозслідування. 

 

3. Підозрюваний / обвинувачений ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

був затриманий «___»  ___________________ року. 

  (дата фактичного затримання) 

4. Дія попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

закінчується «_____» ______________________ року. 

   (дата) 

5.__________________________________________________ є підозрюваним /обвинуваченим 

(прізвище, ім`я та по-батькові підозрюваного / обвинуваченого) 

у справі за статтею ____________ КК України. 

  (номер статті) 

 

6. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подано  

з дотриманням  

 без дотримання  

вимог п.1 статті 199 КПК України. 

 

(Обрати 7, 7А або 7Б) 

7. Продовження строку тримання під вартою призведе до перевищення сукупного строку тримання 

під вартою підозрюваного / обвинуваченого під час досудового розслідування: 

шість місяців(у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості) 

дванадцять місяців(у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів). 

7А. Клопотання прокурора / слідчого про продовження строку тримання підвартою було подане 

«____» _________ року, що є порушенням строків, зазначениху ст. 199 КПК(не пізніше ніж за п'ять 

днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою). 
7Б. Прокурор / слідчий не довів існування наступних обставин, що виправдовуютьподальше 

тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою(обрати відповідне): 

обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які 

виправдовують тримання особи під вартою, а саме: 

переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 
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 знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають 

істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, 

експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;  

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 

вчинення іншого кримінальне правопорушення  

продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється / 

обвинувачується особа. 

Зокрема, наступні обставини обґрунтовують відсутність достатніх підстав існування зазначених 

ризиків:  

(опис обставин) 

обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії 

попередньої ухвали про тримання під вартою. 

Зокрема, наступна інформація обґрунтовує відсутність достатніх підстав існування таких обставин:  

(опис обставин) 

 

Керуючись статтями 176-178, 183, 186, 189, 196, 197, 198 КПК України, слідчий суддя (суд) 

У х в а л и в : 

1. Відмовити у задоволенні клопотання прокурора / слідчого про продовження  строку тримання під 

вартою 

___________________________________________________________________________________ , 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження підозрюваного / обвинуваченого)  

підозрюваного / обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. _______ КК України. 

2. Копію ухвали вручити негайно обвинуваченому / підозрюваному 

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові особи) 
 

Ухвалу може бути оскаржено до _________________________________________________________ 

                                                                                 (найменування вищестоящого суду) 

протягом семи днів з дня її проголошення. 

 

Слідчий суддя (суддя) ___________________________________ 
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У Х В А Л А 

про  закриття кримінального провадження про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами 
ст. 465 КПК України 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                         ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
       (прізвище та ініціали) 

розглянувши  у відкритому судовому засіданні заяву_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали учасника судового провадження) 

про перегляд  за нововиявленими обставинами вироку (ухвали)________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(повна назву суду, яким постановлено судове рішення) 

ухваленого щодо ______________________________________________________________________, 
(зазначити прізвище, ім’я , по-батькові особи, відносно якої ухвалено судове рішення) 

за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ст. _____ КК України, перевірившинадані 

матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах. 
 

в с т а н о в и в : 

Заява _________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали, статус особи, що звернулась із заявою) 

про перегляд за нововиявленими обставинами вироку (ухвали) ________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(повна назва суду, яким постановлено судове рішення) 

щодо_________________________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали засудженого) 

 

надійшла до суду «___» ___________ року. 
  (дата надходження) 

 

До початку судового розгляду заявник звернувся із заявою про відмову у перегляді за 

нововиявленими обставинами судового рішення ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(судове рішення, яке переглядається) 

 

Керуючись статтею 465 КПК України, суддя 

У х в а л и в: 

1. Заяву _________________________________про відмову у перегляді  за нововиявленими  

(прізвище, ініціали особи, що звернулась із заявою) 

обставинами судового рішення __________________________________________________________ 

       (зазначити судове рішення)    

задовольнити і кримінальне провадження за нововиявленими обставинами закрити.   

2._____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали особи, що звернулась із заявою) 

не має права повторно звертатися до суду з такою заявою з тих самих підстав. 

 

3. Ухвала оскарженню не підлягає. 

Суддя_________________________ 
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УХВАЛА 

про  застосування примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності 

(ст. 501 КПК України) 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                                          ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора ____________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 

( прізвище, ім’я та по-батькові ) 

законного представника _________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

захисника (участь захисника є обов’язковою згідно з вимогами ст. 499 КПК) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №________________________________ та ордер / договір / доручення на надання 

безоплатної правової допомоги ____________________(зайве закреслити) 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

представника державної служби у справах дітей ____________________________________________ 
(найменування державної установи, прізвище, ініціали) 

представника кримінальної міліції у справах дітей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(найменування установи, прізвище, ініціали) 

а також ______________________________________________________________________________, 

(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши  у відкритому / закритому судовому засіданні в залі суду матеріали провадження № 

_______ про застосування  примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього, що не 

досяг віку кримінальної відповідальності __________________________________________________,  

       (прізвище , ім’я, по-батькові особи) 

«___»____________ р.н., уродженця ___________________________________ , що проживає за 

(дата народження)   (місце народження) 

адресою:___________________________________________________________________, 

зареєстрований за адресою:  (місце проживання)   

____________________________________________________________________________, 

(місце реєстрації) 

що обвинувачується у вчиненні суспільно небезпечного діяння,  передбаченого  ст. __________КК 

України, 

в с т а н о в и в : 

Прокурор звернувся з клопотанням про застосуванні примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітнього, що не досяг віку кримінальної відповідальності. Своє клопотання прокурор 

обґрунтував тим, що ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Суд перевірив надані матеріали клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши 

думку прокурора_______________________________________________________________________  

(прізвище та ініціали) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

    (прізвище та ініціали) 

законного представника_________________________________________________________________  
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(прізвище, ініціали) 

педагога 

______________________________________________________________________________(найменув

ання установи освіти, прізвище, ініціали) 

представника державної служби у справах дітей ____________________________________________ 

(найменування державної установи, прізвище, ініціали) 

представника кримінальної міліції у справах дітей___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(найменування установи, прізвище, ініціали) 

а також інших учасників ________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження ) 

 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  

1. Клопотання прокурора  про застосуванні примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітнього, що не досяг віку кримінальної відповідальності від «___» ______________ р. 

відповідає вимогам КПК. 

2. Документами, які обґрунтовують клопотання прокурора є: 

______________________________________________________________________________________ 
(свідоцтво про народження) 

3. Прокурором було доведено, що: 

1) мало місце суспільно небезпечне діяння, а саме:  

 

(інформація щодо суспільно небезпечного діяння) 

 

Наступні обставини  підтверджують вчинення суспільно небезпечного діяння / кримінального 

правопорушення: 

 

(перелік обставин) 

 

2) Суспільно небезпечне діяння було вчинене неповнолітнім у віці від одинадцяти років до настання 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність за це діяння. 
 

(обґрунтування) 

 

3) До неповнолітнього слід застосувати наступні примусові заходи виховного характеру: 

 

(перелік заходів та обґрунтування необхідності їх застосування) 

 

Керуючись статтями 498 – 501 КПК України, суд 

 

У х в а л и в: 
 

1. Застосувати до_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

примусовий захід виховного характеру  і направити його  на __________________ роки до 

спеціального навчально-виховного закладу_________________________________________________ 
                                                                                 (зазначити найменування та місце знаходження установи) 

2. Контроль за виконанням ухвали про застосування примусового заходу покласти на державну 

службу  у справах дітей за місцем проживання______________________________________________ 

    ( прізвище, ініціали особи , щодо якої постановлено ухвалу) 
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3. Покласти обов’язок доставити __________________________________________________________
       (прізвище, ініціали) 

до спеціального навчального закладу ______________________________________________________ 

(найменування установи) 

на кримінальну міліцію у справах дітей. 

 
 

4. Ухвалу може бути оскаржено  до  ______________________________________________________ 

       (назва суду апеляційної інстанції) 

протягом тридцяти днів з дня її проголошення. 

 
Суддя ________________________________ 
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У Х В А Л А  

про призначення судового розгляду 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 
Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________
 (назва суду)       (прізвище та ініціали судді) 

за участю секретаря  ___________________________________________________________________, 
(прізвище та ініціали секретаря) 

прокурора____________________________________________________________________________, 
(прізвище та ініціали прокурора; назва органу прокуратури) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________, 
   (прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________,  
      ( прізвище та ініціали) 

посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на наданнябезоплатної правової 

допомоги _____________________ (зайве закреслити) 

розглянувши матеріали кримінального провадження № _________ заобвинуваченням 

______________________________________  за  ч. ___ ст. ____ КК України,  
(прізвище, ім’я, по-батькові обвинуваченого)   (номер частини та статті КК України) 

перевіривши надані матеріали,(при наявності відповідних клопотань) - розглянувшиклопотання 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, статус учасника кримінального провадження) 

про здійснення виклику до суду для допиту___________________________________________ 

   (прізвище, ім’я, по-батькові осіб, що викликаються) 

витребування речей / документів,  

дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку 

прокурора_____________________________________________________________________________

___, 
(прізвище та ініціали) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________, 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________,  
     ( прізвище та ініціали) 

свідків _______________________________________________________________________________,  

     ( прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      _____________________________________________________________, 

(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження, їх процесуальне становище: потерпілий, 

його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, 

цивільний відповідач та його представник) 

в с т а н о в и в : 

1.(обрати відповідне) 

Обвинувальний акт, пред’явлений ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові обвинуваченого)     

за  ч. ___ ст. ____ КК України, 
(номер частини та статті КК України)      

 
Клопотання про застосування примусових заходів медичного / виховногохарактеру щодо 

_____________________________________________________________________________________,  
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(прізвище, ім’я, по-батькові обвинуваченого)         

 

що надійшов (-шло) до суду “___” _______________ року, відповідає вимогамКПК України і не 
   (дата надходження) 

підлягає поверненню прокурору. 

2. Кримінальне провадження  підсудне ____________________________________________________. 
         (назва суду) 

 
3. Не існує підстав для закриття провадження на підставі пунктів 4-8 частини першої або частини 

другої статті 284 КПК України. 

(перевірити: чи не набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою; 

чи не помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації 

померлого; 

чи не існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про 

закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 

чи потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від обвинувачення у 

кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; 

чи провадження відбувається у справі стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу. 

чи не звільнена особа від кримінальної відповідальності; 

чи не відмовився прокурор від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених 

КПК) 

4.(при наявності відповідних клопотань) 
Існує необхідність допитати під час судового розгляду _____________________________________ 

_________________________________________________________, в зв’язку з 

 (прізвище, ім’я, по-батькові осіб, що викликаються) 
 

(причини, обґрунтування) 

 

Існує необхідність витребувати такі речі / документи: 

(перелік речей / документів) 

в зв’язку з 

(причини, обґрунтування) 

 

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 314, 315, 316, 317 КПК України, суд 

У х в а л и в: 

1. Призначити судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення  _______________ 

за ч.  __ ст. __ КК України у___________________________________ судовому засіданні у  
    (відкритому / закритому)  

приміщенні ________________________________________ суду на ___ год. ____ хв. ___________ р.  
(назва суду)  (дата проведення засідання, але не пізніше десяти днів після винесенняцієїухвали) 

3. Про час розгляду справи повідомити прокурора, захисника, викликати усудове засідання осіб, 

перелічених у списку, долученому до обвинувальногоакту. 

4.(При наявності клопотань від учасників судового провадження) 
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Задовольнити клопотання __________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові, статус учасника кримінального провадження) 

про здійснення судового виклику ___________________________________________________ 

          (прізвище, ім’я, по-батькові осіб, що викликаються) 

до суду для допиту.  

витребування речей / документів ___________________________________________________ . 

4.(За відсутності клопотань від учасників судового провадження) 

Запобіжний захід ________________________________________, обранийщодо обвинуваченого під 

час досудового розслідування залишити без змін.  

Суддя              ___________________                   ___________________________ 
   (підпис)    (прізвище і ініціали) 
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У Х В А Л А 

про відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру 

до неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної 

відповідальності, і закриття кримінального провадження 

(ст. 501 КПК України) 

 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                        ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора ____________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

підозрюваного / обвинуваченого _________________________________________________________ 
( прізвище, ім’я та по-батькові) 

законного представника _________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

захисника (участь захисника є обов’язковою згідно з вимогами ст. 499 КПК) 

__________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

посвідчення №________________________________та ордер / договір / доручення на надання 

безоплатної правової допомоги __________________(зайве закреслити) 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

представника державної служби у справах дітей ____________________________________________ 
(найменування державної установи, прізвище, ініціали) 

представника кримінальної міліції у справах дітей___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(найменування установи, прізвище, ініціали) 

а також ______________________________________________________________________________, 

(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши  у відкритому / закритому судовому засіданні в залі суду матеріали провадження № 

_______ про застосування  примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього, що не 

досяг віку кримінальної відповідальності__________________________________________________,  

      (прізвище , ім’я, по-батькові особи) 

«___»____________ р.н., уродженця _______________________________ , що проживає за адресою:  

(дата народження)   (місце народження) 

___________________________________________________________________, зареєстрований за  

    (місце проживання)   

адресою: _____________________________________________________________________________, 

(місце реєстрації) 

що обвинувачується у вчиненні суспільно небезпечного діяння,  передбаченого  ст. __________КК 

України, 

в с т а н о в и в : 

Прокурор звернувся з клопотанням про застосування  примусових заходів виховного характеру до 

неповнолітнього, що не досяг віку кримінальної відповідальності, своє клопотання прокурор 

обґрунтував тим, що _____________________________________________________________ 

Суд перевірив надані матеріали клопотаннята, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши 

думку прокурора_______________________________________________________________________ 

                                                                                         (прізвище та ініціали) 
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захисника_____________________________________________________________________________ 

    (прізвище та ініціали) 

законного представника_________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

педагога 

___________________________________________________________________________________                                        

    (найменування установи освіти, прізвище, ініціали) 

представника державної служби у справах дітей ____________________________________________ 

(найменування державної установи, прізвище, ініціали) 

представника кримінальної міліції у справах дітей___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(найменування установи, прізвище, ініціали) 

а також інших учасників _______________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали інших учасників кримінального провадження ) 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в : 

1. (обрати необхідне) 

суспільно небезпечне діянняне було вчинене. 

суспільно небезпечне діяння було вчинено 

не__________________________________________________      

  (прізвище, ім’я, по-батькові неповнолітньої особи) 

________________________________________, а іншою особою. 

 

 неповнолітній не підпадає під вікову категорію, зазначену у ст. 498 (від 11 років до настання 

віку, з якого настає кримінальна відповідальність за вчинене діяння). 
 

 до неповнолітньогонедоцільно застосувати примусові заходи виховного характеру. 

 

 

(обґрунтування обраного варіанту) 

 

Керуючись статтями 498 – 501 КПК України, суд 

У х в а л и в: 
 

1. Відмовити у застосуванні до __________________________________________________________ 
      (прізвище , ім’я, по-батькові особи) 

примусових заходів виховного характеру. 

 

2. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру 

відносно_______________________________________ закрити. 
  (прізвище, ініціали особи) 

 
 

3. Ця ухвала може бути оскаржена  до  ___________________________________________________ 

       (назва суду апеляційної інстанції) 

протягом тридцяти днів з дня її проголошення. 

 
Суддя ________________________________ 
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У Х В А Л А 

про  закриття кримінального провадження щодо застосування  

примусового заходу медичного характеру 

(стаття 513 КПК України) 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

 (найменування суду)                               ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора __________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

законного представника _________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

захисника (участь захисника обов’язкова відповідно до ст. 507 КПК) 

_____________________________________________________________________________________  
(прізвище та ініціали) 

(посвідчення №__ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової допомоги) 

__________________        (зайве закреслити) 

 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши  у відкритому (закритому) судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального 

провадження №__________ про застосування  примусових заходів медичного характеру до ______ 

_____________________________________________________________________________________,  

     (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

«___»____________ р.н., уродженця ______________________________ , що проживає за адресою:  

(дата народження)    (місце народження) 

___________________________________________________________________, зареєстрований за  

    (місце проживання)   

адресою: ____________________________________________________________________________, 

(місце реєстрації) 

що обвинувачується у вчиненні суспільно небезпечного діяння / кримінального правопорушення 

(обратинеобхідне),  передбаченого  ст. __________КК України, 

в с т а н о в и в : 

Суд перевірив надані матеріали клопотаннята, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши 

думку 

прокурора_________________________________________________________________________  

                                                                              (прізвище та ініціали) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

    (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      _____________________________________________________________ 

       (прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження)  
 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в : 

1. (обрати необхідне) 

Суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення не було вчинено. 

Суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення було вчинено не________________ 

_____________________________________________________________________, а іншою особою. 
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    (прізвище , ім’я, по-батькові особи) 

Прокурор не довів, що суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення було 

вчинено_______________________________________________________________________________ 
    (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

Суспільно небезпечне діяння було вчинено  _____________________________________________ 

        (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

у стані неосудності, але на момент судового розгляду він (вона) видужав (-ла). 

 

 Внаслідок змін в стані здоров’я ________________________________________________________ 

       (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

відпала потреба в застосуванні примусових заходів медичного характеру. 

Неосудність _______________________________________________________________________ 

    (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не була встановлена. 

___________________________________________________________________________________, 

    (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

що після вчинення кримінального правопорушення захворів (-ла) на психічну хворобу, в даний 

момент видужав (-ла). 

 

Зазначений факт підтверджується наступними доказами: 

 

(обґрунтування) 

 

Керуючись статтями 503, 505 і 512 КПК України, суд 

 

У х в а л и в : 
 

1. Відмовити у застосуванні до ___________________________________________________________ 
      (прізвище , ім’я, по-батькові особи) 

примусових заходів медичного характеру. 

 

2. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

відносно___________________________________________________________ закрити. 
    (прізвище , ініціали особи) 

3. Ця ухвала може бути оскаржена до __________________________ протягом тридцятиднів з дняїї 

     (назва суду апеляційної інстанції) 

проголошення. 

 

Суддя__________________________ 
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У Х В А Л А 

про роз’яснення судового рішення 

(ст. 380 КПК України) 
 

(місце постановлення  ухвали) 

 

 (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                             ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю _____________________________________________________________________________, 

(процесуальний статус учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши   у відкритому судовому засіданні  заяву________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(процесуальний статус учасника судового провадження або заінтересованих осіб, прізвище, ініціали) 

про роз’яснення судового рішення – вироку / ухвали________________________________________, 

   

винесеного «__» _______________ р.    ___________________________________ судом відносно 
                           (дата винесення рішення)                     (найменування суду) 

______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали особи, відносно якої постановлено рішення) 
 

в с т а н о в и в : 
 

1. ____________________________________________________________________________________ 
(процесуальний статус учасника судового провадження або заінтересованих осіб, прізвище, ініціали) 

 

звернувся(-лась) із заявою про те, що судове рішення ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  (сутність судового рішення, його частина) 

є незрозумілим. 
 

2. Підстави для задоволення заяви та обґрунтування прийнятого рішення у цій частині: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

Керуючись статтями 380  КПК України, суд 
 

У х в а л и в : 

1. Роз’яснити _________________________________________________________________________. 
(положення судового рішення, що роз’яснюється) 

2. (сутність роз’яснення) 
 

3. Копії ухвали надіслати________________________________________________________________. 
(прізвище, ініціали особи, яка звернулася з заявою) 

та учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні. 
 

4. Ухвалу може бути оскаржено до _______________________________________________________ 
(назва суду апеляційної інстанції) 

протягом семи днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - з моменту 

вручення копії. 

 

Суддя___________________________________ 
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У Х В А Л А 

про  зупинення виконання судового рішення, яке переглядається  за 

нововиявленими обставинами, до закінчення перегляду 

(ч. 3 ст. 466 КПК України) 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                               ( прізвище, ім’я та по -батькові) 

за участю секретаря ___________________________________________________________________, 
(прізвище та ініціали) 

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву__________________________про перегляд  за  

(прізвище, ініціали учасника судового провадження) 

нововиявленими обставинами вироку (ухвали)____________________________________________               

______________________________________________________________________________________ 
(назва суду, яким постановлено судове рішення) 

постановленого щодо __________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по-батькові особи, відносно якої ухваленосудове рішення) 

перевіривши надані матеріали та дослідив докази по цих матеріалах, 

 

в с т а н о в и в : 
 

У зв’язку з відкриттям кримінального провадження за заявою заявника _______________________ 

 (прізвище, ініціали учасника судового провадження) 

про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення _____________________________, 
      (назва суду, яким постановлено рішення, що переглядається)  

щодо _______________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я , по-батькові особи, відносно якої ухвалено судове рішення) 

за звинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.___ ст. ____ КК України 

виконання судового рішення підлягає зупиненню на підставі частини 3 ст. 466 КПК України. 

 

Керуючись статтею 466 КПК України, суд 

 

У х в а л и в : 
 

Зупинити виконання судового рішення___________________________________________________ , 
 

яке на даний час  переглядається судом за нововиявленими обставинами, до закінчення його 

перегляду. 

 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

 

Суддя______________________________ 
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У Х В А Л А 

про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме 

провадження 

(ст. 217, 334 КПК України) 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                            ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(назва прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також ______________________________________________________________________________, 
                       (процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за 

обвинуваченням 

______________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по-батькові) 

у вчиненні злочину, передбаченого ст.___________КК України, - 

 

в с т а н о в и в: 

 

(викладається суть обвинувачення, обґрунтування необхідності виділення справи щодо певної особи в окреме 

провадження, зазначаються певні матеріали, які необхідновиділити, з урахуванням положень ст. 217 КПК 

України, а також мотивація і обґрунтування судового рішення, що приймається) 

 

Керуючись статтями 217, 334 КПК України, суд 

 

У х в а л и в: 
 

1. Виділити із кримінального провадження № _____за обвинуваченням________________________ 
 (номер провадження)   (прізвище, ім’я, по-батькові) 

 __________________________________  в окреме провадження матеріали стосовно______________ 

      (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

_____________________________________________________________________________________. 

2. Виділенню підлягають матеріали кримінальної справи  на аркушах__________________ в копіях. 
                                                                                                                                          (номера аркушів) 

3. Копію ухвали направити прокурору ____________________________________________________. 
                                                                                                               (найменування прокуратури) 

4. Ухвала оскарженню не підлягає. 

 

Суддя __________________________  
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У Х В А Л А 

про  застосуванням примусових заходів медичного характеру 

(ст. 503 – 515 КПК України) 
(місце постановлення ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                     ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора __________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

законного представника _________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

захисника (участь захисника обов’язкова відповідно до ст. 507 КПК)____________________________  

        (прізвище та ініціали) 

(посвідчення №____________ та ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової 

допомоги)_______________  (зайве закреслити) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши  у відкритому (закритому) судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального 

провадження № _______  про застосування  примусових заходів медичного характеру до_________ 

_____________________________________________________________________________________,  

(прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

«___»____________ р.н., уродженця ______________________________ , що проживає за адресою:  

(дата народження)    (місце народження) 

___________________________________________________________________, зареєстрований за  

    (місце проживання)   

адресою: ____________________________________________________________________________. 

(місце реєстрації) 

що обвинувачується у вчиненні суспільно небезпечного діяння / кримінального правопорушення 

(обратинеобхідне),  передбаченого  ст. __________КК України, 

 

в с т а н о в и в : 
 

Суд перевірив надані матеріали провадження та, дослідивши докази по даних матеріалах, 

заслухавши думку прокурора____________________________________________________________  

                                                                                                      (прізвище та ініціали) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

    (прізвище та ініціали) 

а також інших учасників      _____________________________________________________________ 

       (прізвища та ініціали інших учасників кримінального провадження)  
 

д і й ш о в  т а к и х  в и с н о в к і в :  
 

1. Клопотання прокурора про застосування примусових заходів медичного характеру від «___» 

________ 20__ р. відповідає вимогам КПК. 

 

2. Документами, що обґрунтовують клопотання прокурора є: 

(висновок судово-психіатричної експертизи) 
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3.  Прокурором було доведено, що: 

1) мало місце суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення (обрати необхідне), а саме: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Наступні обставини  підтверджують вчинення суспільно небезпечного діяння / кримінального 

правопорушення: 

(перелік обставин) 

 

2) суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення вчинене ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

    (прізвище, ім’я, по-батькові особи) 

Наступні обставини  підтверджують вчинення суспільно небезпечного діяння / кримінального 

правопорушення зазначеною особою: 

(перелік обставин) 

 

3) суспільно небезпечне діяння / кримінальне правопорушення вчинене зазначеною особою (обрати 

відповідне): 

  у стані неосудності. 

Наступні докази  підтверджують вчинення суспільно небезпечного діяння / кримінального 

правопорушення у стані неосудності: 

(перелік доказів) 

 

у стані осудності, але особа захворіла на психічну хворобу«_____» __________ року,  тобто до  

         (дата) 

винесення вироку. 

Наступні докази  підтверджують наявність психічного захворювання та дату захворювання: 

(перелік доказів) 

 
4) до особи слід застосувати наступні примусові заходи медичного характеру: 

(перелік заходів та обґрунтування необхідності їх застосування) 
 

Керуючись статтями 503, 505 і 512 КПК України, суд 
 

У х в а л и в : 
 

1. Застосувати до _________________________________   примусові  заходимедичного характеру, 

                                     (прізвище, ініціали) 
 

а саме: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

2. Ця ухвала може бути оскаржена до ___________________ протягом тридцятиднів з дняїї 

     (назва суду апеляційної інстанції) 

проголошення. 

 

Суддя__________________________ 
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У Х В А Л А 

про  відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами 
(ст. 464 КПК України) 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                       ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

розглянувши  у відкритому судовому засіданні заяву________________________________________ 
                 (прізвище, ім’я, по-батькові заявника) 

про перегляд  за нововиявленими обставинами вироку (ухвали)________________________________               

______________________________________________________________________________________ 
(повна назва суду, яким постановлено судове рішення) 

щодо 

____________________________________________________________________________________, 
                      (зазначити прізвище, ім’я , по-батькові особи, відносно якої ухвалено судове рішення) 

 

за ст._______ КК України. 

в с т а н о в и в : 
 

1. Заява __________________________________ про перегляд за нововиявленими обставинами  

(прізвище та ініціали заявника) 

 вироку (ухвали) _______________________________________________________________________ 

(повна назва суду, яким постановлено судове рішення) 

щодо ________________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали  засудженого) 

надійшла до суду «___» _________ року. 

 (дата надходження) 

 

2. Заява належно оформлена і подана з дотриманням вимогстатей 461,462 КПК України. 

 

3. Документами, які обґрунтовують заяву, є вирок суду / матеріали розслідування, що свідчать 

про(обрати необхідне): 

 штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень 

експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на 

яких ґрунтується вирок; 

 зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження; 

 скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення 

ухвали, що належить переглянути; 

 визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи 

їх окремого положення, застосованого судом; 

 інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового 

рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність 

вироку чи ухвали, що належить переглянути. 

 

(опис обставин) 
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4.  Заявник ________________________________,додав наступні документи чи копії документів, які  

(прізвище та ініціали) 

мають значення для кримінального провадження, і не були відомі на час ухвалення судового 

рішення: 

 

(перелік документів) 

 

Керуючись статтею 464 КПК України, суд 

 

У х в а л и в : 
 

1. Відкрити кримінальне провадження за нововиявленими обставинами за заявою ______________ 

______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника) 

про перегляд вироку (ухвали)   ___________________________________________________________ 

(зазначити повне найменування суду, який ухвалив судове рішення) 

щодо _________________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по-батькові особи, щодо якої ухвалене рішення суду) 

 

2. Розгляд справи призначити на «_____» _______________ року. 

 

3. Про дату, час і місце судового засідання повідомити учасників судового провадження. 

 

 

Ухвала оскарженню не підлягає. 

 

Суддя______________________________ 
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У Х В А Л А 

про скасування вироку, яким затверджено угоду про визнання 

винуватості чи примирення сторін 
 

(ст. 476 КПК України) 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                        (прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

АБО 

потерпілого __________________________________________________________________________, 

засудженого __________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

( прізвище та ініціали) 

посвідчення №______, ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової допомоги № ___ 

__________________        (зайве закреслити) 

 

 

за участю секретаря ___________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора/потерпілого від «___»____ р. 
        (дата подання) 

про скасування вироку, яким затверджена угода про примирення/ визнання винуватості  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

   (прізвище, ім’я та по-батькові,дата народження особи, що уклала угоду)  

   

    

у вчиненні злочинів, передбачених ст. ______ КК України. 

 

в с т а н о в и в: 

 

1. Прокурор / потерпілий_______________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

довів наступні докази про невиконання засудженим умов угоди: 
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(перелік умов угоди, що були порушені, обставини порушення, докази, що підтверджують порушення умов угоди) 

 

2. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності засудженого 

_______________________ за вчинення злочинів, передбачених статтями _______КК України 

закінчується «____» _________________ р. 

   (дата) 

Перевіривши надані матеріали, клопотання, заслухавши думку прокурора / потерпілого 

_____________________________________________________________________________________, 

(прізвище та ініціали) 

засудженого _________________________________________________________________________, 
(прізвище та ініціали) 

захисника_____________________________________________________________________________, 

(прізвище та ініціали) 

свідків________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

     (прізвища та ініціали) 

а також ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус учасника провадження, прізвище, ініціали) 

 
Керуючись статтею 476 КПК України, суд 

 

У х в а л и в : 
 

1. Клопотання прокурора /  потерпілого__________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

задовольнити. 

 

2. Вирок__________________________________________________ суду від «___» ________ року  
(назва суду,що постановив вирок)      

щодо _______________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові засудженого) 

скасувати у зв’язку з невиконанням ним  умов угоди про визнання винуватості.  

 

3. Призначити судовий розгляд в загальному порядку кримінального провадження за 

обвинуваченням  

____________________________________________________________________________________ 
    (прізвище, ініціали) 

у вчиненні  злочину (-ів), передбаченого(-их)ст. ______ КК України,  
 

або 

3А. (якщо угода ініційована на стадії досудового розслідування)Направити матеріали провадження для 

завершення досудового розслідування у загальному порядку 

 

4. Ухвалу може бути оскаржено протягом семи  днів з дня її проголошення. 

 

Суддя______________________________ 
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У Х В А Л А 

про об’єднання матеріалів кримінального провадження 

(ст. 217, 334 КПК України) 
 

(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                          ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(назва прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

обвинуваченого 

_________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім`я та по-батькові) 

захисника_____________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали ) 

за участю секретаря ____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

а також ______________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за 

обвинуваченням_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по-батькові) 

у вчиненні злочину, передбаченого ст.___________КК України, - 
 

в с т а н о в и в : 
 

(викладається суть обвинувачення, обґрунтування підстав для необхідності об’єднання судового 

провадження з урахуванням положень ст.. 217 КПК України, а також мотивація і обґрунтування судового 

рішення, що приймається) 
 

Керуючись статтями 217, 334 КПК України, суд 
 

У х в а л и в : 
 

1. Об’єднати кримінальне провадження №__________________за обвинуваченням ______________ 
                                                                                                (номер провадження)  

____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, імя, по-батькові) 

за ст. ______________КК Українита  кримінальнепровадження №______________за 

обвинуваченням_______________________________________________________________________ 

(прізвище, імя, по-батькові) 

за ст._____________КК України в одне провадження, якому присвоїти загальний реєстраційний 

номер_______________________. 

                       (номер)  

2. Копію ухвали направити прокурору 

_________________________________________________________ 
                                          (найменування прокуратури) 

3. Ухвала оскарженню не підлягає. 

 

Суддя __________________________ 
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У Х В А Л А 

про  продовження/ зміну / припинення (зайве видалити)застосування 

примусових заходів медичного характеру 

(стаття 514 КПК України) 

 
(місце постановлення  ухвали)  (дата постановлення ухвали) 

 

Суд _________________ в складі: головуючого судді ________________________________________ 

(найменування суду)                                                                           ( прізвище, ім’я та по-батькові) 

за участю прокурора ____________________________________________________________________ 
(назва органу прокуратури, прізвище та ініціали прокурора) 

законного представника _______________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

захисника (участь захисника обов’язкова відповідно до ст. 507 КПК) 

______________________________________________________________________________________  
( прізвище та ініціали) 

посвідчення №_______, ордер / договір / доручення на надання безоплатної правової допомоги 

__________________        (зайве закреслити) 

за участю секретаря 

_____________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

потерпілого ___________________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

а також _____________________________________________________________________________, 
(процесуальний статус інших учасників судового провадження, прізвище, ініціали) 

розглянувши  у відкритому / закритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального 

провадження № _____  за поданням представника __________________________________ 
       (назва медичного закладу) 

про продовження / зміну / припинення застосування  примусових заходів медичного характеру до 

(зайве видалити) 

________________________________________________________, «_____» _____________р.н.,  

(прізвище, ім’я, по-батькові особи)   (дата народження) 

уродженця ___________________, що проживає за адресою: _________________________________ 
(місце проживання) 

_________________________, зареєстрований за адресою: ____________________________________ 
(місце реєстрації) 

 

 

 

в с т а н о в и в : 

 

1.Примусові заходи медичного характеру застосовані до ___________________________________ 

(прізвище та ініціали особи) 

на підставі ухвали про  застосуванням примусових заходів медичного характеру ____________
           (назва суду)                                                                                  
суду від  «___» ________________ р.     
             (дата постановлення ухвали) 

2. Подання представника медичного закладу про продовження / зміну / припинення (зайве 

видалити)примусових заходів медичного характеру від «___» ______________ р. відповідає вимогам 

КПК. 
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3. Документами, які обґрунтовують поданням представника медичного закладу є: 

 

(висновок комісії лікарів-психіатрів) 

 

4.  Представник медичного закладу: 

- Надав наступні докази, що особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності 

видужала: 

 

 

- Надав наступні докази, що внаслідок змін у стані здоров’я особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне, відпала потреба в раніше застосовуваних заходах медичного  характеру:   

 

 

5. Позиція захисника:  
 

 
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, 

Керуючись статтями 501 та 514 КПК України, суд 

 

У х в а л и в : 

 
Подання представника  медичного закладу________________________________________________   

                                                                                        (зазначити назву медичного закладу) 

задовольнити. 

Продовжити, змінити,  припинити (зайве викреслити) застосування примусових заходів медичного 

характеру до  _________________________________________________________________________. 
(прізвище, ім’я , по-батькові) 

Ухвала може бути оскаржена до __________________________________________________________ 
(зазначити вищестоящий суд) 

протягом тридцяти днів з дня її проголошення. 

 
Суддя__________________________ 
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