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Семінарське заняття № 5 

 

Тема:  Облік і зберігання речових доказів 
 

 

План 

 

1. Охарактеризуйте процедуру приймання, обліку і зберігання речових та 

інших доказів із судових справ 

2. Охарактеризуйте процедуру реєстрації доказів у журналі обліку  

3. Охарактеризуйте процедуру ведення журналу обліку особистих 

документів осіб притягнутих до кримінальної відповідальності  

4. Визначте та проаналізуйте як здійснюється облік речового майна осіб 

притягнутих до кримінальної відповідальності 

 

 

 

Література 
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1. Інструкція Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових 

доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, 

досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним Наказом 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, 

Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text 

2. Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються 

в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового 

майна, Затверджено Наказом міністерства юстиції України № 1782/5 від 23.08.2013 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n131 

Допоміжна 

3. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. - К.: Знання, 2007.  

 

Ключові поняття: 

Особисті речі засуджених, речові докази, журнал, речове майно осіб притягнутих до 

кримінальної відповідальності 
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Рекомендовані теми рефератів: 

1. Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні:  

мета, способи, умови й суб’єкти 

2. Належне документальне оформлення речових доказів як одна із умов їх 

допустимості 

 

 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. Де реєструються речові докази? 

2. В який строк речові докази повинні бути зареєстровані? 

3. Яким чином оформлюється знищення речових доказів? 

4. Які кошти підлягають обліку? 

 

Дослідницька робота 

1. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в 

дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна 

або такого, що було об’єктом злочинних дій 

 

 

Методичні рекомендації 
 

 При підготовці відповіді на 1 питання слід звернутися до положень 

Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у 

кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового 

слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним Наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової 

адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної 

судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.   

Відповідно до даної Інструкції Речові докази зберігаються при справі, за винятком 

громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді 

або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації, 

про що складається протокол. 

Для зберігання речових доказів в органах внутрішніх справ, підрозділах 

податкової міліції, служби безпеки, прокуратурах, судах, судово-експертних установах 

обладнуються спеціальні приміщення зі стелажами, оббитими металом дверима, 

гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією. Якщо немає такого 

приміщення, виділяється спеціальний сейф або металева шафа достатнього розміру.  

Відповідальною за зберігання речових доказів, приєднаних до справи, є особа, яка 

проводить дізнання, слідчий, в суді - суддя, відповідальний працівник апарату суду або 

керівник апарату суду, а в експертній установі - співробітник експертної установи, у 
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віданні якого речові докази перебувають у відповідний період, або керівник експертної 

установи. 

Витрати, пов'язані із зберіганням речових доказів, цінностей та іншого вилученого 

майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли 

майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що 

потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави. 

Для зберігання речових доказів у суді обладнується спеціальне приміщення 

(сховище) зі стелажами, решітками на вікнах, оббитими металом дверима, охоронною 

та протипожежною сигналізаціями. У разі відсутності такого приміщення виділяється 

сховище (сейф, металева шафа достатнього розміру). 

Для роботи з речовими доказами (зберігання, облік тощо) організаційно-

розпорядчим документом керівника апарату суду визначається відповідальний 

працівник (особа), яким для обліку речових доказів у суді ведеться журнал обліку 

речових доказів. 

При підготовці відповіді на  2  питання слід зазначити, що речові докази 

(документи, визнані речовими доказами в установленому законодавством порядку та 

долучені до справи як матеріали справи), що надходять до суду (подані сторонами, 

іншими учасниками процесу чи витребувані судом), реєструються в АСДС у день їх 

надходження. 

При реєстрації речових доказів у суді їм присвоюється номер (порядковий номер) 

згідно з журналом обліку речових доказів, в якому зазначаються дата надходження, 

найменування речових доказів, їх кількість, номер кримінального провадження, до 

якого вони долучені, прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого. Після реєстрації 

речового доказу до його упаковки чіпляється бирка, на якій зазначаються номер, за 

яким справа зареєстрована в суді, а також номер речового доказу. 

Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом із матеріалами 

кримінального провадження, повинні бути належним чином упаковані та опечатані. 

Спосіб упаковки має забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту без 

порушення її цілісності та схоронність вилучених (отриманих) речових доказів від 

пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони 

мають доказове значення. 

На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через 

громіздкість чи з інших причин прикріплюється бирка у спосіб, що унеможливлює її 

зняття, зміну або пошкодження. 

Речові докази можуть також прийматися та зберігатися в упаковці, яка надійшла 

від органів досудового слідства.  

У разі передачі кримінального провадження та речових доказів до іншого суду 

про кожний із таких речових доказів робиться запис у журналі обліку речових доказів. 

Після винесення судового рішення в журналі обліку речових доказів зазначаються 

дата винесення рішення та прийняте судом рішення щодо речових доказів. 
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Знищення речових доказів проводиться комісією, склад якої визначається 

керівником апарату суду в складі не менше трьох осіб. 

Знищення оформляється актом, який підписується всіма членами комісії, та якому 

зазначаються номер справи, дата судового рішення, дата, місце, спосіб знищення 

речових доказів (речового доказу), прізвища та посади членів комісії. Акт 

затверджується головою суду, а підпис скріплюється відбитком гербової печатки суду 

та долучається до матеріалів справи. У журналі обліку речових доказів робиться запис 

про виконання судового рішення в частині знищення речових доказів.  

Після набрання рішенням суду законної сили речові докази повертаються особам, 

від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці 

речові докази. 

Здача судом цінностей повинна бути підтверджена фінансовим підрозділом 

органу, який проводив дізнання або досудове слідство. Документ про здачу речових 

доказів на зберігання долучається до справи, в журналі робиться відмітка про місце 

зберігання цінностей із зазначенням номера аркуша справи, за яким підшита квитанція. 

Рух речових доказів у справі відповідальний працівник (особа) робить відповідні 

записи в журналі обліку речових доказів. 

До матеріалів справи (кримінального провадження) долучаються акти про 

знищення речових доказів, розписки осіб, яким повернуто речові докази, виконавчі 

листи, постанови у справах про адміністративні правопорушення разом із відмітками 

про повне виконання судового рішення. 

Акти про знищення речових доказів, долучені до матеріалів судових справ 

(кримінального провадження), обов'язково затверджуються керівником органу 

(установи, підприємства), що проводив знищення, зі скріпленням відбитком гербової 

печатки цього органу (установи, підприємства). 

    При підготовці відповіді на 3 питання необхідно пам’ятати, що обліку 

підлягають грошові кошти, які: 

 здані установі на зберігання при взятті особи під варту; 

 надійшли поштовим (телеграфним) переказом; 

 вилучені з листів, посилок, бандеролей (за винятком вилучених у дохід держави 

за рішенням суду грошей, прихованих від огляду, а також вилучених при обшуках); 

 зароблені особою під час перебування в установі; 

 надійшли на депозитний рахунок або в касу установи на ім’я особи (у тому числі 

пенсія). 

Усі особисті гроші тимчасово зберігаються на депозитному рахунку, відкритому 

на ім’я установи в органі Державної казначейської служби України (далі - орган 

казначейської служби), та повертаються їх власникам або перераховуються згідно із 

законодавством. 

Вилучені у арештованих такі документи як: паспорти, військові квитки, трудові 

книжки та інші особисті документи зберігаються в окремому опечатаному пакеті, який 

підшивається до справи і нумерується черговим номером аркуша справи. 



5 

У випадках закриття справи або звільнення з-під варти володільця, документи 

повертаються йому під розписку. 

У разі засудження до позбавлення волі військовий квиток і приписне свідоцтво 

призовника не пізніше семи днів після набрання вироком законної сили надсилається 

у військкомат за місцем останньої прописки, паспорт надсилається в місця 

попереднього ув’язнення. 

Всі інші документи зберігаються в справі до звільнення і витребування їх 

засудженим. 

  При підготовці відповіді на 4 питання необхідно звернутись до положень 

Розділу V Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового 

майна. 

 

 

 


