
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 2 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження.  

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність встановлення процесуального 

статусу особи і як наслідок комплекс її прав та обов’язків; засвоїти норми кримінально-

процесуального законодавства що регулюють ці питання. 

виховна: сприяти підвищенню у студентів правової культури та свідомості, підвищенню їх 

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до 27.09.2021 року 

надсилається електронною поштою за адресою - oly.moshenetch@gmail.com. 

Методичне забезпечення: 

1.Конституція України від 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України, 1996, №30 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

  2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012р. // Розділ 3, - Глава 20, - Ст. 

223-245 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

  3. МВС України національна академія внутрішніх справ курс лекцій з кримінального процесу за 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України(загальна частина) / В.В. Рожнова; Я.Ю. 

Конюшенко; О.Є. Омельченко; М.Я. Никоненко; К.Г. Горелкіна; О.Ю. Хабло; О.Г. Яновська. – К.: 

2012// УДК 343.13;ББК Х629.3 

  4. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туман К82 та ін.; за ред. 

В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X. : Пр; 2013.-824 с. http://kizman-

tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Krim-protse-Tatsiy.pdf 

5. Кримінальний  процес. Частина 1,2. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальності: 5.03040101 Правознавство / Уклад. : Столяров В. О. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – 68 с. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Поняття і класифікація суб‘єктів кримінального провадження, сторони кримінального 

провадження. 

2. Суд (суддя), присяжний як суб‘єкти кримінальної процесуальної діяльності.  

3. Слідчий суддя та його повноваження у кримінальному процесі. 

4. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі. 

5. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище.  

6. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов‘язки. Обов‘язкова участь захисника.  

7. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

Під час судового розгляду обвинувачений Ларін заявив відвід прокурору на підставі того, що 

він здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а тому не може бути 

об‘єктивним обвинувачем. Суд відхилив заявлений обвинуваченим відвід, мотивуючи це тим, що 

прокурор і під час досудового слідства, і в судовому засіданні здійснює одну функцію – 

обвинувачення. 

 Оцініть рішення суду. __________________________________________________________ 

 Чи підлягає відводу прокурор в описаній 

ситуації?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№2 

      Здійснюючи процесуальне керівництво розслідуванням квартирної крадіжки, вчиненої 

Редьковичем, прокурор надав доручення слідчому провести додатковий допит потерпілого, а також, 

враховуючи, що Редькович є неповнолітнім, допитати матір підозрюваного з метою встановлення 

умов його життя та виховання. Слідчий, вважаючи доручення прокурора необґрунтованим, а 

обставини кримінального провадження достатньо встановленими, вказівки прокурора не виконав. 
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Оцініть дії слідчого і 

прокурора._____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Чи обов’язкові для слідчого доручення та вказівки прокурора? 

_______________________________________________________________________________________ 

Якщо так, то які наслідки їх 

невиконання?___________________________________________________________________________ 

Ситуація№3 

       Волощук та Іванов були затримані в момент продажу наркотичних засобів. Відносно них було 

розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). 

Волощук та Іванов залучили як захисника адвоката Григорчука. Під час досудового розслідування 

Волощук свою вину заперечував та стверджував, що кримінальне правопорушення вчиняв лише 

Іванов, а він нічого не знав про наркотичні засоби. 

 Чи може Григорчук бути захисником обох підозрюваних у цьому кримінальному 

провадженні?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№4 

     У кримінальному провадженні про умисне вбивство Озерова до слідчого звернулися із заявою про 

залучення їх до провадження як потерпілих батько, матір, рідний брат і дружина Озерова.  

Визначте чи може хтось із зазначених осіб отримати такий 

статус?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Як повинен діяти 

слідчий?_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№5 

Підозрюваний Барабанов під час допиту заявив, що свою вину у вчиненні вимагання не 

визнає, оскільки інкриміноване йому кримінальне правопорушення не вчиняв, з потерпілим не 

знайомий, ніколи його не бачив, у момент вчинення діяння перебував з друзями на риболовлі. 

Перевіркою заявленого підозрюваним Барабановим алібі було встановлено неправдивість 

повідомлених ним фактів.  

Чи можна притягнути Барабанова до відповідальності за повідомлення завідомо неправдивої 

інформації?____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ситуація№6 

Одним із доказів у кримінальному провадженні про зґвалтування та вбивство Дорохової були 

сліди пальців на банці, знайденій поблизу трупа Дорохової. Дактилоскопічна експертиза відбитків 

пальців рук була проведена експертом-криміналістом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві 

Головатим, який брав участь в огляді місця події як спеціаліст.  

Чи міг бути Головатий і експертом і спеціалістом у цьому 

провадженні?___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Методичні рекомендації: 

      При вирішенні ситуацій необхідно опрацювати норми Кримінально-процесуального кодексу, а 

саме Гл. 3КПК. 

Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року, чітко не визначає 

поняття і не подає класифікацію суб’єктів кримінального провадження, тому їх називають по-

різному: 

1) особи, які беруть участь у процесуальній дії - статті 104, 107 КПК; 

2) учасники кримінального провадження - статті 27, 113, 237 КПК та ін.; 

3) учасники судового провадження - статті 34, 107, 317, 347 КПК та ін.; 



4) сторони кримінального провадження - статті 22, 26, 68, 69, 71 КПК та ін.; 

5) фізичні особи 36, 39 КПК. 

Згідно пункту 19 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є 

слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник 

та законний представник; з боку захисту є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, 

виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні 

представники. 

Пункт 25 згаданої статті вказує, що учасниками кримінального провадження є сторони 

кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний 

позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,особа, стосовно якої 

розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його 

адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, 

судовий розпорядник. 

Згідно пункту 26 ст. 3 КПК то учасниками судового провадження є сторони кримінального 

провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його 

представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також інші особи, за клопотанням або 

скаргою яких у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється судове провадження. 

До прийняття Кримінального процесуального кодексу України, у теорії кримінального процесу 

осіб, які брали участь у кримінальному судочинстві, іменували «учасники кримінального процесу», 

«учасники кримінального судочинства», «суб’єкти кримінально-процесуального права» тощо. Проте 

більшість науковців осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, називають суб’єктами 

кримінально-процесуальної діяльності. 

Суб’єкти кримінального процесу - це державні органи їх посадові особи, фізичні і юридичні 

особи, які ведуть кримінальний процес, або залучаються до нього, вступають між собою у 

процесуальні правовідносини, набуваючи процесуальних прав і виконуючи процесуальні обов’язки.  

Усі особи, які вступають в процесуальні правовідносини, незалежно від підстав і обсягу їх прав, 

повноважень чи обов’язків, стадії кримінального процесу, в котрій вони беруть участь, чи тривалості 

їх участі в процесі, є суб’єктами кримінального процесу. В кримінально-процесуальні відносини 

різні особи залучаються по-різному. Перші - в силу необхідності захищати свої права і законні 

інтереси (потерпілий, цивільний позивач тощо); другі - в силу своїх посадових обов’язків (слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суддя тощо); треті - за дорученням чи угодою (представник цивільного 

позивача, захисник тощо); четверті - залучаються до участі в процесі у примусовому порядку 

(підозрюваний, обвинувачений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК 

        ЗАТВЕРДЖУЮ  

Прокурор  

Індустріального району  

м. Дніпропетровська  

старший радник юстиції 

                      В.А. Головко 

 

«__»  грудня 2012 року 

м. Дніпропетровськ 

 

О Б В И Н У В А Л Ь Н И Й  А К Т  

у кримінальному провадженні відносно Бистрицького Р.В., 

внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань  

за №100016 від 19.11.2012  

 

«21» листопада 2012 

 

Бистрицькому Русланові Володимировичу, 12.02.1983 року народження, уродженцю 

м.Дніпропетровська, росіянину, громадянинові України, освіта середня, непрацюючому, 

зареєстрованому та проживаючому в м. Дніпропетровську по пр. Газети «Правда», 154 кв. 27, раніше 

не засудженому, - 

повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК 

України  

 

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 листопада 2012 року приблизно о 18.30 

Бистрицький Руслан Володимирович, маючи умисел на здійснення нападу з метою заволодіння 

чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнає 

нападу, знаходячись на перехресті вулиць Калинової та Косіора в м. Дніпропетровську, вступив у 

попередню злочинну змову з Арзуманяном С.С., спрямовану на здійснення розбійного нападу. 

Переслідуючи свою злочинну мету, вони розподілили між собою ролі вчинення кримінального 

правопорушення, згідно з чим Бистрицький Р.В. повинен був, погрожуючи ножем особі, яка зазнає 

нападу, змусити останню віддати гроші та цінності, а Арзуманян С.С. мав відібрати ці цінності. 

Реалізуючи злочинний умисел на вчинення розбійного нападу, вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб, приблизно о 18 годині 30 хвилин, знаходячись за вище зазначеною адресою, 

Бистрицький Р.В. та Арзуманян С.С. підійшли до громадянина Сомова Сергія Семеновича. 

Бистрицький Р.В., погрожуючи спричинити тілесні ушкодження ножем, який він для цього 

заздалегідь узяв із собою, почав вимагати від Сомова С.С. віддати барсетку. Арзуманян С.С. у цей 

час знаходився поряд із Бистрицьким Р.В. Усвідомлюючи таку погрозу як небезпечну для життя та 

здоров’я і намагаючись захиститися від нападників, Сомов С.С. почав тікати, але Бистрицький Р.В. 

та Арзуманян С.С. наздогнали його. Захищаючись, Сомов С.С. ударив в обличчя Бистрицького Р.В., 

від чого останній упав. У цей час, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 

Арзуманян С.С. штовхнув Сомова С.С. в груди. Від цього останній упав спиною на землю, а 

Арзуманян С.С. наніс 5 ударів по голові й тулубу Сомова С.С., внаслідок чого останній втратив 

свідомість та, за висновком судово-медичної експертизи №312 від 26.11.2012, отримав тілесні 

ушкодження, струс головного мозку, забійні рани тім’яних ділянок праворуч та ліворуч, 



параорбітальну гематому ліворуч. Вони відносяться до ЛЕГКИХ тілесних ушкоджень як такі, що 

спричинили короткочасний розлад здоров’я, тривалістю понад 6 діб, але не більше, як три тижні (21 

день). П.2.3.3. „Правил судово-медичного визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень”, 

затверджених наказом МОЗ України від 17.01.1995р. №6. Користуючись безпорадним станом 

Сомова С.С., Бистрицький Р.В. та Арзуманян С.С. заволоділи належним Сомову С.С. майном, а саме: 

- шкіряною барсеткою вартістю 400 гривень; 

- гаманцем вартістю 50 гривень; 

- грошами в сумі 230 гривень; 

- мобільним телефоном «Нокіа 6300» вартістю 700 гривень.  

Заволодівши чужим майном на загальну суму 1380 гривень, Бистрицький Р.В. та 

Арзуманян С.С. з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, викраденим 

розпорядилися на власний розсуд. 

Умисні дії Бистрицького Руслана Володимировича кваліфіковані за ч. 2 ст. 187 КК України - 

«напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи 

здоров’я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений 

за попередньою змовою групою осіб».  

Потерпілим від кримінального правопорушення є: 

Сомов Сергій Семенович, 15 жовтня 1980 року народження, уродженець м. Дніпропетровська, 

українець, громадянин України, освіта середня спеціальна, охоронець ПП «Григоренко», 

зареєстрований та проживає в м. Дніпропетровську по вул. Леніна, буд. 17, кв. 3. 

Обставини, які пом’якшують покарання, передбачені ст. 66 КК України, під час досудового 

розслідування не встановлено.  

Обставини, які обтяжують покарання, передбачені ст. 67 КК України, під час досудового 

розслідування не встановлено. 

У ході досудового розслідування встановлено, що кримінальним правопорушенням 

спричинено майнову шкоду потерпілому Сомову С.С. на загальну суму 1380 гривень. 

Під час досудового розслідування проведено судово-медичну експертизу вартістю 300 

гривень, судово-імунологічну експертизу вартістю 200 гривень. Загальна сума витрат на залучення 

експертів під час здійснення досудового розслідування складає 500 гривень. 

Матеріали провадження стосовно Арзуманяна С.С. виділені в окреме провадження за № 

100052 від 01 грудня 2012 року. 

Обвинувальний акт складено 16 грудня 2012 р. у м. Дніпропетровську. 

Додатки до обвинувального акту:  

1. Реєстр матеріалів досудового розслідування на __ арк. 

2. Цивільний позов на __ арк. 

3.Розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову і 

реєстру матеріалів досудового розслідування на __ арк. 

 

 

Слідчий СВ Індустріального РВ  

Дніпропетровського МУ ГУМВС  

України в Дніпропетровській області  

капітан міліції      підпис          І.І. Іванов  

*************************************************************************************** 

РЕЄСТР 

матеріалів досудового розслідування 

І. Проведені в ході досудового розслідування процесуальні дії: 

 

№ 

 

Найменування  

 

Дата  

проведення 

Час  

проведення 

Вилучені предмети, 

документи та місце їх 

знаходження 

1. Допит потерпілого  

 

   

2. Допит свідка  

 

   

3. Допит свідка     



 

4. Ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування 

потерпілого 

   

5. Ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування 

підозрюваного 

   

6. Ознайомлення з матеріалами 

досудового розслідування 

захисника підозрюваного 

   

     

ІІ. Прийняті в ході досудового розслідування процесуальні рішення: 

 

№ 

 

Найменування 

 

Дата  

ухвалення 

Хто  

ухвалив 

Санкція 

прокурора 

Рішення 

слідчого 

судді 

Відомості щодо 

скасування 

1.  Повідомлення 

про підозру 

     

       

       

       

       

       

ІІІ. Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані в ході досудового 

розслідування: 

 

№ 

 

 

Вид заходу 

Хто 

обрав 

Дата  

обрання 

Строк  

застосування 

Відомості про 

скасування 

1. Затримання за підозрою  

 

    

 Обрання запобіжного заходу - 

особистого зобов’язання 

 

    

      

      

      

      

***************************************************************************************

******** 

3РАЗОК 

Прокуророві у кримінальному провадженні № 100016 –  

Індустріального району  

м. Дніпропетровська  

юристу 2-го класу  

Забрудському В. В.  

 

Р О З П И С К А  

про отримання копій обвинувального акта, цивільного позову та реєстру матеріалів 

досудового розслідування 

Я, підозрюваний Бистрицький Р.В., відповідно до ст. 293 КПК України даю цю розписку 

слідчому Іванову І.І. в тому, що я отримав копії обвинувального акта у кримінальному провадженні, 

зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 100016 від 19 листопада 2012 року 

на _____ арк. в одному примірнику, цивільного позову на ___ арк. в одному примірнику, а також 

копію реєстру матеріалів досудового розслідування на _____ арк. в одному примірнику.  

 



Підпис        16 грудня 2012 року 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

огляду місця дорожньо-транспортної пригоди 

 

Місто (сел.)________________                                                                   «___»________20 ___ року 

 

Огляд почато о “____” год. “____” хв. 

Огляд закінчено о “____” год. “____” хв. 

_______________________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

за заявою (повідомленням) _______________________________________________________________ 

на ____________________________________________________________________________________ 

(точне місце, де проводиться огляд) 

______________________________________________________________________________________ 

за участю______________________________________________________________________________ 

(працівника карного розшуку, спеціаліста, експерта, працівника ДАІ тощо) 

______________________________________________________________________________понятих:  

1. ____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) 

2.___________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по 

батькові, місце проживання) 

У присутності 

_______________________________________________________________________________________

________________ 

(учасників пригоди, очевидців) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________, 

керуючись ст. ст. 223, 237, 238 КПК України, здійснив огляд місця дорожньо-транспортної пригоди, 

про що згідно ст. 104, 106 КПК України склав цей протокол. 

Перед початком огляду всім учасникам роз'яснено їхнє право бути присутніми при усіх діях, 

які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. 

Особам, які беруть участь у проведенні огляду також роз’яснено про вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України 

про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про 

застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: 

 ______________________________________________________________________ 

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 

______________________________________________________________________ 

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 

Спеціалісту _____________________________________________________ роз’яснені його 

права і обов’язки, передбачені ст. 71 КПК України.                      

                               _________________ 

(підпис спеціаліста) 

Експерту __________________________________________________ роз’яснені його права і 

обов’язки, передбачені ст. 69 КПК України. 

_______________________ 

(підпис експерта) 

Оглядздійснювався 

_______________________________________________________________________________________ 



(вказується погодний стан, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

при штучному освітленні, без опадів, при дощі, снігопаді) 

при температурі повітря _____ t0С в напрямку від ____________________________________________ 

                                                                        (вулиці (майдану, населеного пункту) 

______________________________________ до ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(вулиці (майдану, населеного пункту) 

Вид пригоди ____________________________________________________________________ 

                               (зіткнення, перекидання, наїзд і т. ін.) 

Чи змінилась обстановка на місці ДТП до початку огляду:______________________________ 

_____________________________________________________________ 

(якщо так, то яким чином) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

ОГЛЯДОМ ВСТАНОВЛЕНО: 

Місце дорожньо-транспортної пригоди знаходиться ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(назва вулиці, № будинку, перехрестя і т. ін.) 

Елементи вулиці, дороги ___________________________________________________ 

                                                    (міст (шляхопровід, віадук, естакада), 

_______________________________________________________________________________________ 

зупинка громадського транспорту, пішохідний перехід, перехрестя, 

_______________________________________________________________________________________ 

регульоване АЗУР, перехрестя регульоване, перехрестя нерегульоване, 

_______________________________________________________________________________________ 

залізничний переїзд із шлагбаумом, залізничний переїзд без шлагбаума, 

______________________________________________________________________________________ 

насип висотою понад 3 м, горизонтальна ділянка, крива в плані, 

_______________________________________________________________________________________ 

пряма в плані, вершина підйому, кінець спуску, підйом, спуск та ін.) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Вид покриття ____________________________________________________________________ 

                                       (цементно-бетонне, асфальтобетонне, щебеневе, гравійне, мостова (бруківка, і 

т. д.), 

_______________________________________________________________________________________ 

брущатка, клінкер ґрунтове (покращене добавками, профільоване, звичайне), автозимник) 

_______________________________________________________________________________________ 

Стан покриття 

________________________________________________________________________ 

(розм’якшене покриття, сухе, мокре, сніговий накат, обледеніле, забруднене,  

________________________________________________________________________ожеледиця, 

мокрий сніг, бітум, масло, листя на поверхні, свіжа поверхнева обробка, посипане при ожеледиці)  

Дорожнє покриття для ___________________ напрямків, шириною __________________ м. 
                                                             (одного, двох) 

Число смуг для руху в напрямку огляду _____________, їх ширина ______ м., число смуг для 



руху назустріч напрямку огляду _________, їх ширина ____________ м, ширина узбіччя ___________ 

м., ширина розділяючої смуги __________ м. 

На проїжджій частині нанесені ______________________________________________________ 

                                                                                (лінії повздовжньої розмітки 

______________________________________________________________________________________ 

для розділення зустрічних потоків транспорту, розділення проїжджої 

_______________________________________________________________________________________ 

частини на смуги руху, позначення краю проїжджої частини і інші лінії позначення) 

_______________________________________________________________________________________ 

Радіус закруглення ________________________________________________________________ 

До проїжджої частини примикають: праворуч _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(наявність бордюрних каменів, узбіч, кюветів, їх висота, ширина, покриття, глибина, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

крутизна внутрішніх схилів) 

ліворуч ________________________________________________________________________________ 

Далі за ______________________________________________________ (тротуаром, узбіччям) 

розміщені праворуч: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(лісопосадки, будівлі міського, сільського типу, щогли телеграфні і освітлювальні, їх порядкові 

номери та  

______________________________________________________________________________________ 

інші предмети і їх взаємне розміщення)  

ліворуч: _______________________________________________________________________________ 

Координати місця пригоди _________________________________________________________ 

                                                                     (ким вказано точне місце знаходження) 

Спосіб регулювання руху на цій ділянці _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Місце пригоди знаходиться у зоні дії дорожніх знаків, встановлених по ходу огляду: 

_______________________________________________________________________________________ 

                           (найменування знаків, їх зона дії і прив’язка до місця пригоди) 

в зустрічному напрямку: 

______________________________________________________________________________________ 

Ділянка дороги (вулиці) в момент огляду освітлена ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(міським електроосвітленням, світлом із вікон навколишніх будинків, 

_______________________________________________________________________________________ 

іншими джерелами) 

Загальний стан видимості дороги _____ м., зона видимості елементів проїжджої частини з 

робочого місця водія _____ м., із ввімкненим світлом фар: дальнім _____ м., ближнім _____ м.; при 

денному світлі ____ м. 

Оглядовість із кабіни водія на смузі руху автомобіля: праворуч ____ м, ліворуч ____ м. 

Видимість конкретної перешкоди  ___________________________________________________ 

(пішохода, транспортного засобу ін.) 

Положення транспортних засобів на місці пригоди _____________________________________                  

                                                                                       (марка, модель транспортного засобу,  

________________________________________________________________________________номерн

ий знак, розміщення транспортних засобів щодо один одного, краю дороги місця наїзду 

_______________________________________________________________________________________

__або зіткнення, найближчих перехресть, що прилягають до дороги, будівель) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Сліди шин 

________________________________________________________________________ 



                                      (види слідів: поверхневі чи об’ємні, їх розміщення 

_______________________________________________________________________________________ 

на проїжджій частині, на узбіччі, в кюветі, 

______________________________________________________________________________________ 

за краєм дороги; напрям, ширина колії і протектора, 

_______________________________________________________________________ малюнок 

протектора, характерні особливості 

________________________________________________________________________ 

шин, відображені в слідах: сліди заносу) 

Сліди гальмування __________________________________________________ 

                                                         (одинарні або спарені, довжина і ширина слідів,  

________________________________________________________________________ 

їх розміщення щодо краю проїжджої частини і ліній розмітки, 

________________________________________________________________________ 

довжина сліду від початку до задніх коліс, слід безперервний чи переривчастий, 

________________________________________________________________________ 

розміри розривів, наявність роздвоєння слідів, сліди гальмування 

________________________________________________________________________ 

всіх чи окремих коліс автомобіля, сліди юзу, гальмування із змазаним 

________________________________________________________________________ 

відбитком протектора і т. п.) 

________________________________________________________________________ 

Ознаки напряму руху транспортного засобу ___________________________________________ 

                                                                                                         (по формі сліду, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

бризках води або мастила, по роздавлених предметах, напряму 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

юзу, слідах буксування) 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відокремлених від транспортного засобу частин та інших об’єктів (крил, коліс, 

уламків кузова, частинок фарби, осколків скла, обсипання землі, вантажу, що перевозився, слідів 

рідини та ін.)  __________________________________________________________________________ 

(найменування виявлених частин 

_______________________________________________________________________________________ 

і деталей транспортного засобу, їх розміщення на проїжджій частині 

_______________________________________________________________________________________ 

щодо транспортних засобів та інших предметів, при наявності частин 

_______________________________________________________________________________________ 

і деталей на проїжджій частині зафіксувати їх відсутність 

_______________________________________________________________________________________ 

на транспортному засобі) 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність слідів зіткнення транспортного засобу з навколишніми предметами 

_______________________________________________________________________________________ 

(на деревах, стовпах, огорожі, будівлі; форма 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

слідів, їх розміри і розміщення від рівня землі і т. п.) 

________________________________________________________________________ 

Інші сліди і негативні обставини ____________________________________________________ 

                                                                                 (наявність чи відсутність 

_______________________________________________________________________ 

слідів мастила чи гальмівної рідини при обриві трубки, відсутність сліду 



________________________________________________________________________ 

зустрічного транспорту, на який посилався водій) 

________________________________________________________________________ 

Наявність обривків одягу, слідів, схожих з кров'ю, мозкової речовини, слідів волочіння і т. п. 

________________________________________________________________________ 

(точне місцезнаходження на 

________________________________________________________________________ 

проїжджій частині і навколишніх предметах, їх форма і розміри) 

________________________________________________________________________ 

Розміщення виявлених предметів щодо елементів дороги, транспортного засобу 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Відомості про труп та опис його одягу _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження і поза трупа, його розміщення щодо транспортного засобу, слідів, 

навколишніх предметів і елементів дороги __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опис виявлених трупних явищ (ступінь закляклості, трупні плями, гнилісне розкладання та 

ін.)  ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність на тілі трупа, його одязі та взутті пошкоджень, відбитків малюнка протектора, 

відбитків деталей транспортного засобу, слідів рідини, частинок фарби, металу, скла, дорожнього 

бруду та їх характеристика, форма і місце знаходження 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

З місця пригоди вилучені _________________________________________________________ 

                                                                   (осколки скла, уламки кузова, 

_______________________________________________________________________________________ 

частинки фарби, речі та документи водія, пасажирів, пішоходів) 

________________________________________________________________________ 

У процесі огляду складені та прилучені до протоколу __________________________________  

____________________________________________________________________ (схеми, довідка про 

дорожньо-транспортну пригоду, плани, 

_______________________________________________________________________________________ 

малюнки, проведено фотографування, виготовлені зліпки слідів і т. п.) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Застосування науково-технічних засобів _____________________________________________ 

                                                                                                     (відеозйомка, фотоапарат, 

_______________________________________________________________________________________ 

об’єктив, фотоплівка, фотоспалах, фотограмметрія, секундоміри і т. д.) 

_______________________________________________________________________________________ 

Встановлені при здійсненні огляду очевидці: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

По закінченні огляду транспортний (і) засіб (и) ________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

(повернуто власникові; направлено на майданчик тимчасового утримання) 

_______________________________________________________________________________________ 

Заяви та зауваження осіб, в тому числі водіїв, які брали участь в огляді, з питань огляду, 

складання протоколу огляду та схеми, а також несправностей транспортного засобу 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Протокол прочитаний _____________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

записано вірно. 

Підписи, прізвища та ініціали учасників огляду:  

 

Водії: 1.____________________________2._______________________________ 

 

Поняті: 1.___________________________2.______________________________ 

 

Спеціаліст: _________________________________________________________ 

 

Огляд провів: 

 (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 

*************************************************************************************** 

ПРОТОКОЛ 

огляду трупа 

 

Місто (сел.)________________                                                                      «___»________20 ___ року 

 

Огляд почато о “____” год. “____” хв. 

Огляд закінчено о “____” год. “____” хв. 

________________________________________________________________________________ 

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище) 

на підставі_______________________________________________________________ 

 (вказується ухвала слідчого судді, якщо проводиться огляд житла чи іншого володіння особи, якщо 

огляд місця 

_______________________________________________________________________________________

_________ події проводиться до початку кримінального провадження, вказуються відомості про 

заяву чи повідомлення  

про подію) 

У відповідності статей 104, 105, 106, 223, 237, 238 КПК України в присутності понятих: 

1)_____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) 

_______________________________________________________________________________________

_____________ 

2)_______________________________________________________________________         

                       (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання) 

_______________________________________________________________________________________

________,яким у відповідності зі ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки. 

За участю спеціаліста - судово-медичного експерта (лікаря)________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

власника (користувача) приміщенням чи іншим володінням особи________________________ 

______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 



а також за участю __________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

провів огляд трупа виявленого: 

__________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила труп та адресу (місцевість) де його виявлено) 

__________________________________________________________________________ 

Перед початком огляду переліченим особам роз'яснено їхнє право бути присутніми при усіх 

діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. 

Особам, які беруть участь у проведенні огляду також роз’яснено про вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України 

про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про 

застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: 

 _______________________________________________________________________ 

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 

______________________________________________________________________ 

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб) 

Під час огляду трупа виявлено_______________________________________________________ 

 (вказуються сліди, речі виявлені під час огляду) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Виявлене під час огляду вилучено:___________________________________________________ 

                                                           (вказуються що в якій послідовності виявлено і яким чином 

опечатано) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Під час огляду застосовані технічні засоби:___________________________________________ 

(вказуються застосовування фото відео зйомки, інші технічні та спеціальні засоби, їх технічні 

параметри) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Огляд проводився:_________________________________________________________________ 

                                     (вказуються погодні умови, освітлення, температура повітря інші дані які 

необхідні) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Після огляду труп направляється для проведення судово-медичної експертизи  (розтину) 

у_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Протокол прочитаний, записано_____________________________________________________ 

            (зауваження учасників огляду)  

Учасники:                        

1. ____________________________  /________________/ 

  (прізвище, ім’я, по батькові)                                             (підпис) 



2. ____________________________  /________________/ 

  (прізвище, ім’я, по батькові)                             (підпис) 

Поняті:    
1. ____________________________  /________________/ 

  (прізвище, ім’я, по батькові)                                            (підпис) 

2. ____________________________  /________________/ 

  (прізвище, ім’я, по батькові)                              (підпис) 

Огляд провів: 

 (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали) 
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