
Інструкційно – методична карта 

практичного заняття № 4 

Дисципліна: Кримінальний процес. 

Тема: Форма досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків. 

Мета:  

навчальна: навчитися  аналізувати  умови ситуацій правильність та черговість вчинення необхідних 

дій та складання необхідних процесуальних документів; засвоїти норми кримінально-

процесуального законодавства щодо інформації яка вказується у рапорті про виявлення 

кримінального правопорушення, протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне 

правопорушення(або таке, що готується) тощо. Засвоїти поняття «єдиного реєстру досудових 

розслідувань» та данні що до нього вносяться, а також визначити строки досудового розслідування. 

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

професійного рівня. 
*Примітка – Практична робота виконується в електронному вигляді та до 10.11.2021 року 

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

Методичне забезпечення: 

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // 

Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141 із змінами внесеними згідно із Законом 

№2222-ІV від 08.12.2004р. ВВР, 2005, №2. 

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 ківтня 2012р. 

3. Кримiнально-процесуальний Кодекс України від 28 грудня 1960р.// Відомості Верховної Ради 

України, 1961, №2, ст.15. 

4. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001р. на сьомій сесії Верховної Ради 

України третього скликання і набрав чинності з 1 вересня 2001р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - №25-26. – Ст.131. 

5. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і 

ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих, затверджена 

наказом МВС України від 23 грудня 1995 p. № 864. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0014-96 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент.  

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Початок досудового розслідування . 

2. Поняття «єдиного реєстру досудових розслідувань». 

3. Відомості, що заносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. 

4. Форми досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків.  

5. Строки досудового розслідування. 

6. Продовження строку досудового розслідування. 

7. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. 

ІІІ. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація№1 

     Виїхавши для проведення відтворення обстановки і обставин події у справі слідчий став 

очевидцем вчинення особливого злісного хуліганства.  

      Чи може він порушити кримінальне провадження за ознаками цього кримінального 

правопорушення і провести невідкладні можливо і всі інші слідчі дії? 

       Складіть необхідний процесуальний документ. 

Ситуація№2 

       Ви працюєте слідчим у Новомосковському МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

На основі повідомлення що надійшло до відділу поліції вам необхідно виїхати на місце виявлення 

трупа та скласти протокол, дані яких не вистачає визначте самостійно. 

Ситуація№3  

   Ви слідчий Новомосковського МВГУМВС України в Дніпропетровській області до вас у відділ 

МВС звернувся громадянин Сомов Сергій Семенович, 15 жовтня 1980 року народження з 

повідомленням про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК 

України. Після внесення даних до ЄРДР оформіть витяг з нього. 
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  Проаналізуйте і визначте які дії необхідно вчинити та в який строк. 

  Складіть необхідні процесуальні документи 

Ситуація№4 

    Вам як працівнику Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області доручили 

провести огляд місця дорожньо-транспортної пригоди, що сталась на вул. Радянській,29. 

 

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

саме Гл. 3-19.Для захисту охоронюваних кримінальним правом суспільних інтересів закон дозволяє 

громадянам  звертатися до державних органів із заявами про вчинення кримінальних правопорушень 

(злочинів або кримінальних проступків). Водночас, надаючи громадянам таке право, законодавець не 

покладає на них обов’язок завжди давати правильну юридичну оцінку певним подіям та повідомляти 

правоохоронним органам тільки перевірені відомості і тільки про діяння, які є кримінальними 

правопорушеннями. Громадяни тільки зобов’язані утримуватися від повідомлення завідомо 

неправдивих відомостей. 

 Крім того, закон не зобов’язує громадян чітко визначати в заяві, в рамках якої юридичної процедури 

потрібно розглядати подану ним заяву . Це питання має вирішуватися відповідною посадовою 

особою того державного органу, до якого подано заяву. 

        З цього випливає, що для тлумачення вживаного в ст. 214 КПК терміну «кримінальне 

правопорушення» не слід використовувати буквальне розуміння цієї категорії, що передбачене ст. 11 

КК України (злочином  є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину). Вирішуючи питання про те, чи відноситься отримана 

заява до категорії «про кримінальні правопорушення», потрібно, не забуваючи про кримінально-

правове розуміння категорії «злочин», в першу чергу виходити з того, як конкретний заявник 

сприймає те діяння, про яке повідомляє. Навіть у тому випадку, якщо заявник помилково вважає 

певне діяння суспільно небезпечним, така заява все одно має бути віднесена до категорії «про 

кримінальні правопорушення», оформлена відповідним чином та зареєстрована в журналі єдиного 

обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що затверджений 

наказом МВС України № 1050 від 19.11.2012.   Відмова у прийнятті письмових заяв у зв’язку з їх 

неповнотою не допускається. Якщо особа повідомила про кримінальне правопорушення в усній 

формі, її заява має бути оформлена протоколом. Форма такого протоколу затверджена додатком № 3 

до п. 2.5 Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ 

України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої 

наказом МВС України № 1050 від 19.11.2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАПОРТ 

про виявлення кримінального правопорушення 

 

Доповідаю Вам про те, що ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Начальнику / Керівнику органу 

прокуратури 

__________________________________ 

(найменування органу досудового  

_________________________________ 

розслідування/ органу прокуратури) 

__________________________________ 

прізвище, ініціали) 



(зазначити дату та джерело виявлення обставин кримінального правопорушення) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(зміст обставин) 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(за наявності потерпілого або заявника вказати прізвище, ініціали, назву підприємства, установи, організації 

тощо) 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:  

п. ____ ч. ____ ст. ____ КК України. 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи) 

«___» ________ 20 __ року 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення 

(або таке, що готується) 
 

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

                 «___» год. «___» хв. 
 

________________________________________________________________________________ 
(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, найменування органу, прізвище, ініціали) 
  

у присутності осіб:  

____________________________________________________________________ 
(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання) 

____________________________________________________________________, 

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та 

порядок їх використання: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються 

______________________________________________________________________ 
при проведенні процесуальної дії, підписи осіб) 



__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від: 
_______________________________________________________________________ 

    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, 

________________________________________________________________________________________________________ 

місце роботи і проживання заявника, контактний телефон, 

________________________________________________________________________________________________________ 

документ, що посвідчує особу) 

про ________________________________________________________________ 
(кримінальне правопорушення) 

 

Г                     Гр.______________________________________ попереджений     про    кримінальну  

                                     (прізвище, ініціали заявника) 

відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення 

про вчинення злочину. 

              __________________ 
                                                                                                                                 (підпис заявника) 

Гр.______________________________ роз’яснено права заявника відповідно до  

ст. 60 КПК України: 

 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її 

прийняття і реєстрацію; 

 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 

 3)отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.                 
__________________ 

(підпис заявника) 

 

Гр. __________________________________ заявив: 
      (прізвище, ініціали) 

ЗМІСТ ЗАЯВИ: 

 

1. Обставини події (дата, час, місце):________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Яку матеріальну шкоду завдано протиправними діями, на яку суму, яким 

способом злочинці заволоділи майном (проникнення у житло чи інше приміщення, 

напад, вимагання, обман чи зловживання довірою); якщо проникнення, то яким 

шляхом (злам запірних пристроїв, підбір ключа, виставлення вікна, через кватирку, 

іншим способом); яке майно викрадено, де воно знаходилося, наявність документів, 

які підтверджують придбання і вартість втраченого майна, його прикмети, коли і де 

придбано: ____________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Чи застосовувалося фізичне насильство або погроза його застосування, у чому 

це конкретно виявилось, які предмети (ніж, пістолет, газовий балончик, палиця тощо) 

використовувалися під час нападу? Якщо було вимагання майна чи права на нього або 

вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою застосування насильства, 

заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна тощо, то в чому конкретно 

виявилися ці дії? _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

4. Чи заподіяні кому-небудь тілесні ушкодження, до якого медичного закладу 

звертався, де він розташований, чи перебував на стаціонарному або амбулаторному 

лікуванні?____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

5. Чи бачив особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, чи може її 

впізнати, за якими прикметами?  
_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

6. Чи підозрюється хто-небудь у вчиненні кримінального правопорушення? 

Якщо так, то вказати з якої причини, а також відомості про цю особу: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

7. Чи були очевидці вчинення кримінального правопорушення, що відомо про 

них? __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Заявником зазначено: _____________________________________________________________________ 
                                                      (власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних) 

 

     _________________            ___________________ 
                            (підпис)                (ініціали, прізвище, заявника) 

Заяву прийняв:             

______________________________________________________________________ 
(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення, посада, підпис, прізвище, ініціали) 

«___» ________ 20 __ року 
 

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

 

______________________________________ 



(прізвище,   ініціали  заявника (потерпілого)   

   

______________________________________  

індекс, адреса) 

ДОВІДКА 

про прийняття і реєстрацію заяви 

 

     Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 КПК України (п. 2 ч. 2 ст. 56 КПК України) 

повідомляю, що подана Вами заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення: 

______________________________________________________________________ 

 (коротке викладення наведених обставин кримінального правопорушення)   

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                          

_______________________________________________________________________ 

  

«____»___________201__ року прийнята та «____» _________201___ року 

зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний                       

№ _________. Розпочато досудове розслідування. 

 

 

  _______________________________________________________________________ 

(слідчий, прокурор, посада, підпис, прізвище, ініціали) 

 «___» ________ 20 __ року 

 

 

 

 

 
ВИТЯГ 

З   ЄДИНОГО   РЕЄСТРУ   ДОСУДОВИХ    РОЗСЛІДУВАНЬ  

(станом на_________________________року) 

 

1. Номер кримінального провадження 
 

 

2. 

Дата внесення відомостей про заяву, 

повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення до 

Єдиного реєстру досудових 

розслідувань 

 

 

 

 

3. 
Правова кваліфікація кримінального 

правопорушення 

 

 

 

 

4. 

Прізвище, ім’я, по батькові 

потерпілого, заявника (найменування 

юридичної особи та код ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

 

 



5. 

Короткий виклад обставин, що 

можуть свідчити  про вчинення 

кримінального правопорушення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Прізвище, ім’я, по батькові особи та 

дата народження особи, яку 

повідомлено про підозру 

 

 

 

 

 

7. Орган досудового розслідування 

 

8. 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 

службової особи, яка внесла 

відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис реєстратора        підпис    

 

 

 

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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