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1.Повідомлення про підозру: поняття та підстави оскарження. 

Одним з визначальних етапів стадії досудового розслідування є повідомлення про підозру. 

У зв’язку з цим важливо знати підстави, які характеризують обґрунтованість підозри та 

відповідно яким чином можна її оскаржити.     

Підозра – це процесуальне рішення, яке приймається на стадії досудового провадження та 

ґрунтується на зібраних під час досудового розслідування доказах. Воно засноване на припущенні 

про причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення та сформоване на 

неостаточних результатах розслідування. Таке рішення приймається прокурором або слідчим за 

погодженням із прокурором. 

Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваним є: 

 особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру; 

 особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; 

 особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено внаслідок 

не встановлення місцезнаходження такої особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, 

передбачений КПК для вручення повідомлень. 

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого 

підозрюється особа, невідкладно вносяться уповноваженою особою (слідчим, прокурором) до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. (частина 4 статті 278 КПК України). 

Підстави, які характеризують обґрунтованість підозри: 

 повідомлення про підозру, складене письмово та вручене особі, яка після вручення 

набуває статусу підозрюваного, з обов’язковим посиланням на докази вчинення зазначеною особою 

кримінального правопорушення; 

 наявності в матеріалах кримінального провадження доказів, що підтверджують 

учинення особою кримінального правопорушення; 

 доведення перед судом вагомості й достатності наявних доказів про вчинення особою 

кримінального правопорушення; 

 оцінювання судом доказів учинення особою кримінального правопорушення. 

Оскарження повідомлення про підозру 
Подання скарги на повідомлення про підозру є реалізацією підозрюваним прав закріплених в 

КПК України, а саме: пунктом 16 ч. 3 ст. 42 та пунктом 10 частини 1 статті 303. Зокрема, 
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законодавець каже, що в досудовому розслідуванні можуть бути оскаржені рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, в тому числі повідомлення слідчого, прокурора про підозру. 

По справах у вчиненні кримінального проступку – після спливу одного місяця з дня 

повідомлення особі про підозру, якщо кажемо про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, то двох місяців з дня повідомлення особі про підозру. Але не пізніше закриття 

прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом. Тобто, 

повідомлення про підозру можливо оскаржити тільки в межах досудового розслідування. 

Відповідну скаргу слідчому судді може подати – підозрюваний, його захисник або законний 

представник. 

Підстави скасування повідомлення про підозру 

В КПК України відсутній конкретний перелік підстав для скасування повідомлення про 

підозру. Однак з аналізу положень статей 276–278 КПК України можна виділити три види підстав 

для скасування повідомлення про підозру: 

1. Неналежний суб’єкт складення та вручення повідомлення про підозру; 

Наприклад: 

– повідомлення про підозру складено слідчим, однак немає відмітки про погодження 

прокурором (дане повідомлення про підозру є недійсним з моменту його здійснення); 

– зміст повідомлення не містить дату його складання, підпис слідчого або прокурора, який 

здійснив повідомлення про підозру, або в повідомленні не зазначені права підозрюваного; 

– підозра вручена не уповноваженою особою ( підозру має право вручити тільки прокурор, у 

порядку, визначеному ст. 481 КПК України) 

2. Порушення процесуального порядку вручення повідомлення про підозру; 

Наприклад: 

 підставою для скасування повідомлення про підозру також є порушення порядку його 

вручення, (зокрема факт, що на момент вручення підозри, по кримінальному провадженню 

закінчився строк досудового розслідування); 

 підставою для скасування повідомлення про підозру є порушення процесу (порядку) 

здійснення повідомлення про підозру (процесуального статусу підозрюваного (крім випадку 

затримання) особа набуває не після складання тексту, а лише після вручення 

повідомлення уповноваженою особою). 

3. Необґрунтованість підозри. 

Наприклад: 

 повідомлення про підозру не відповідає вимогам ст. 277 КПК України, не містить 

правової кваліфікації кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із 

зазначенням статей (частини статей) закону України про кримінальну відповідальність, що в свою 

чергу крім порушення вимог КПК України є грубим порушенням права на захист; 

 аналіз змісту повідомлення про підозру, не містить виклад обставин та 

обґрунтування, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в можливій причетності особи 

до вчинення інкримінованого йому злочину кримінального правопорушення; 

 матеріали кримінального провадження не містять жодних даних, які б вказували на 

заподіяння шкоди, на цій підставі повідомлення про підозру є необґрунтованим та підлягає 

скасуванню. 

Після скасування письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення прокурор зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. 

2.Закінчення досудового розслідування та його основні форми. 

Форма закінчення досудового розслідування залежить від виду процесуальних рішень, з 

прийняттям яких може бути остаточно реалізовано функцію кримінального переслідування при 

провадженні розслідування. Так, згідно з пунктом 2 статті 283 КПК України «Загальні положення 

закінчення досудового розслідування» розслідування може бути закінчено у формі: 

1. закриття кримінального провадження; 

2. звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності; 

3. звернення до суду з обвинувальним актом; 

4. звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного 

характеру; 
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5. звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

характеру. 

Вказані форми закінчення досудового розслідування носять універсальний характер. Вони 

застосовні при закінченні досудового розслідування злочинів (досудового слідства) і кримінальних 

проступків (дізнання) згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України. Разом с тим, 

закінчення дізнання здійснюється з урахуванням особливостей. 

Таким чином, закінчення досудового розслідування – заключний етап розслідування, у ході 

якого прокурор та слідчий на підставі зібраних доказів, приймають процесуальні рішення, пов’язані з 

підбиттям підсумків, а також із подальшим рухом кримінального провадження, спрямованим на 

остаточну реалізацію функції кримінального переслідування. 

3. Закриття кримінального провадження  та його підстави. 

Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування являє 

собою заключний етап розслідування, на якому прокурор та слідчий підбивають підсумок 

провадженню, аналізують й оцінюють сукупність зібраних доказів і на їх основі формулюють у 

постанові висновок про неможливість подальшого провадження через наявність передбачених 

законом обставин, та вирішують питання, зумовлені рішенням про закриття провадження. Прийняти 

рішення про закриття кримінального провадження прокурор та слідчий мають право тільки за 

наявності передбачених законом підстав. Так, відповідно до частин 1 статті 284 КПК 

України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: 

 встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

 встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 

 не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані 

можливості їх отримати; 

 не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення 

строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо 

тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути 

призначено покарання у виді довічного позбавлення волі (учасники кримінального провадження 

мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності 

передбачених цим пунктом підстав); 

 набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою; 

 помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним 

для реабілітації померлого; 

 існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 

 потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від 

обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім 

кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім 

насильством; 

 стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка 

видала особу; 

 стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 

Кримінального кодексу України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 

розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України; 

 існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального 

провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 частини 1 статті 284 КПК України, у 

кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося із дотриманням вимог 

щодо підслідності; 

 після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, крім 

випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти 

життя та здоров’я особи; 

 слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли 

строк досудового розслідування, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. 

Частиною 2 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження 

закривається судом: 



 у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 

 не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення 

строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо 

тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути 

призначено покарання у виді довічного позбавлення волі; 

 якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком 

випадків, передбачених КПК; 

 досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, 

передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України, відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України. 

Разом з тим, провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення 

відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття 

кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи 

юридичної особи. Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а 

суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття 

провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому КПК. Про 

закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути 

оскаржено у порядку, встановленому КПК. Ухвала суду про закриття кримінального провадження 

може бути оскаржена в апеляційному порядку. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності – 

інша форма закінчення досудового розслідування, що характеризується процедурами, відмінними від 

закриття кримінального провадження прокурором та слідчим. Згідно з положеннями пункту 1 

Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 12 «Про практику 

застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності» роз’яснено, що звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави 

від застосування до особи, котра вчинила злочин, встановлених законом обмежень певних прав і 

свобод шляхом закриття кримінального провадження, яке здійснює суд у випадках, передбачених 

Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом 

України. Особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі статті 285 КПК України та 

в порядку статті 286 КПК України. 

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність 

дій, роз’яснюється право на таке звільнення. 

 Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної 

відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від 

кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з 

цієї підстави.  

У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від 

кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове 

провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку. 

       Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення 

здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор 

складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового 

розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.  

Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним 

потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло 

до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно 

розглянути таке клопотання. 
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Звернення до суду з обвинувальним актом 

Досудове розслідування може бути закінчено складанням обвинувального акту тільки за 

наявності внутрішнього переконання прокурора та слідчого про винуватість особи й необхідність 

звернення до суду для вирішення питання щодо притягання її до кримінальної відповідальності та 

засудження. При цьому факти, покладені в основу рішення, що приймається, повинні бути 

встановлені всебічно, повно й об'єктивно, а саме рішення – відповідати змісту правових положень, 

бути законним, обґрунтованим і справедливим. 

Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного 

характеру 

Кримінальний кодекс України передбачає застосування судом примусових заходів виховного 

характеру до неповнолітніх, котрі вчинили злочини у віці до 18 років або суспільно небезпечні 

діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Так, примусові 

заходи виховного характеру, зокрема, застосовують: 

 у разі постановлення судом рішення про звільнення неповнолітнього від кримінальної 

відповідальності на підставі; 

 до особи, котра до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння; 

 при звільненні неповнолітнього від покарання. 

Метою застосування таких заходів має бути забезпечення інтересів неповнолітнього, які 

полягають в одержанні не тільки належного виховання, а й освіти, лікування, соціальної, 

психологічної допомоги, захисту від жорстокого поводження, насильства та експлуатації, а також у 

наявності можливості адаптуватися до реалій суспільного життя, підвищити загальноосвітній і 

культурний рівень, набути професії та працевлаштуватися. 

Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного 

характеру 

Кримінальне законодавство України допускає застосування судом примусових заходів 

медичного характеру до осіб, що вчинили суспільно небезпечні діяння в стані неосудності, 

обмеженої осудності або в стані осудності, але захворіли до моменту проголошення вироку на 

душевну хворобу, яка позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або управляти ними. 

Ці заходи виконують захисно-реабілітаційну функцію. Маючи єдину соціальну суть, вони 

активно застосовуються судами для лікування та соціальної реадаптації психічно хворих, 

запобігання вчиненню нових суспільно небезпечних діянь, а також для охорони їх самих. 

Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпечними. 

Кримінально-процесуальне законодавство, яке органічно пов’язане з кримінальним правом, 

передбачає як форму закінчення досудового розслідування звернення до суду з клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру. Таке рішення приймається прокурором та 

слідчим у тому випадку, якщо достовірно буде встановлено психопатологічний стан особи, яка 

вчинила: 

 суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну 

відповідальність, у стані неосудності; 

 кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 

постановлення вироку. 

Під час провадження досудового розслідування необхідно з достатньою повнотою з’ясувати 

всі обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення справи. Через особливе 

правове становище неосудної особи, що не притягується як підозрюваний, ця форма закінчення 

досудового розслідування пов’язана з остаточною реалізацією функції обвинувачення тільки в 

процесуальному сенсі. Здійснюється це шляхом складання клопотання про застосування примусових 

заходів медичного характеру.  

5. Підстави продовження строку досудового розслідування. 

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо 

закінчити у строк, зазначенийу ч 2  статті 219 КПК, вказаний строк може бути продовжений 

неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором. 
Ч2 ст 219 КПК Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:  

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. 



Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування 

(досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 

КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 

четвертої статті 219 КПК: 

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або 

його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником 

обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального 

прокурора; 

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним 

прокурором чи його заступниками. 

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його 

неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої 

складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. 

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п’яти днів 

до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 КПК. Строк досудового 

розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає. 

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за 

клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

проведення цього досудового розслідування. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального провадження; 

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні 

якого підозрюється особа; 

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 

6)  значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. 

Копія клопотання вручається слідчим або прокурором, який здійснює нагляд за додержанням 

законів під час проведення цього досудового розслідування, підозрюваному та його захиснику не 

пізніше ніж за п’ять днів до дня подання клопотання прокурору, уповноваженому на розгляд питання 

про продовження строку досудового розслідування. 

Підозрюваний, його захисник мають право до подання клопотання про продовження строку 

досудового розслідування подати слідчому або прокурору, який ініціює це питання, письмові 

заперечення, які обов’язково долучаються до клопотання і разом з ним подаються прокурору, 

уповноваженому на його розгляд. 

Прокурор, уповноважений розглядати питання продовження строку досудового розслідування, 

зобов’язаний розглянути клопотання не пізніше трьох днів з дня його отримання, але в будь-якому 

разі до спливу строку досудового розслідування. 

Рішення прокурора про продовження строку досудового розслідування або про відмову у такому 

продовженні приймається у формі постанови. 

Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування, якщо 

переконається, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані 

під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці 

дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об’єктивних причин. 

Якщо прокурор задовольняє клопотання слідчого, прокурора, він визначає новий строк 

досудового розслідування. Прокурор зобов’язаний визначити найкоротший строк, достатній для 

потреб досудового розслідування. 

Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку досудового розслідування 

у разі, якщо слідчий, прокурор, який звернувся з клопотанням, не доведе наявність підстав, 

передбачених  КПК, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать 

про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran6412#n6412
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran6415#n6415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran6416#n6416
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2078


дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

У разі відмови у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд 

за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов’язаний протягом 

п’яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 КПК. 

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею 

  У випадках,  проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого 

судді, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, 

постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про 

підозру зазначаються: 

1) найменування (номер) кримінального провадження; 

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового 

розслідування. 

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про 

підозру зазначаються: 

1) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного; 

2) найменування (номер) кримінального провадження; 

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні 

якого підозрюється особа; 

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, 

якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 

При цьому слідчий, прокурор зобов’язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, 

достатній для потреб досудового розслідування. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає 

його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. 

  Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового 

розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку 

досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його 

захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після 

повідомлення особі про підозру. 

  Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового 

розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. 

  Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення 

особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, 

які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення 

проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з 

об’єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать 

про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка 

дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події 

кримінального правопорушення. 

  Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування 

слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2532


Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати 

загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК, а також містити новий визначений строк 

досудового розслідування. 

  Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку 

досудового розслідування, оскарженню не підлягає. 
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