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Питання 1: Приймання, облік і зберігання речових та інших доказів із судових 

справ 
 

Згідно з Інструкцією 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 

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

кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства 

і суду зазначає, що під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та 

іншого майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених 

об'єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних 

справах і які є на них, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою 

можливості їх подальшого цільового використання (якщо вони не можуть бути передані 

на зберігання потерпілим, їх родичам або іншим особам, а також організаціям).  

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 

віданні якого речові докази перебувають у відповідний період, або керівник експертної 

установи. 

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

Кожний аркуш журналу нумерується, журнал прошнуровується і скріплюється 

гербовою печаткою і підписом керівника апарату суду. 

Відповідно до п. 4 розділу 11 Інструкції Доступ до спеціального приміщення 

(сховища) можливий лише у присутності відповідального працівника (особи). 

У разі відсутності відповідального працівника (особи) доступ до спеціального 

приміщення (сховища) можливий тільки у присутності керівника апарату уду, або особи, 

яка виконує його обов’язки і має дублікат ключа від такого приміщення (сховища). При 

цьому складається акт, в якому зазначається, у зв'язку з чим і які саме речові докази 

вилучені зі спеціального приміщення (сховища) або передані для зберігання. Акт 

передається відповідальному працівникові (особі) для внесення відповідного запису до 

журналу обліку речових доказів.  

 

Питання 2: Реєстрація доказів у журналі обліку 
 

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 
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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. 

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. 
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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). 

 

Питання 3: Журнали обліку особистих документів осіб притягнутих до 

кримінальної відповідальності. 

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. 

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. 

Паспорти та інші документи осіб, які перебувають під вартою, надсилаються в місця 

попереднього ув’язнення, а щодо осіб, які знаходяться на волі – органу внутрішніх справ 

за місцем проживання засудженого. 

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; 
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 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. 

У разі отримання повідомлень про надходження поштових переказів посадова особа, 

яка веде облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати їх отримання складає 

у двох примірниках реєстр на перерахування (повернення) грошей за поштовими 

(телеграфними) переказами, які надійшли на ім’я установи, за формою згідно з додатком 

1 до Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, перший з 

яких разом з повідомленнями подається до відділення поштового зв'язку, а другий з 

відбитком календарного штемпеля цього відділення разом з повідомленням залишається 

в установі. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10/conv#o192 

Повідомлення про грошовий переказ, що надійшло до установи після звільнення з 

установи особи - одержувача цього переказу, протягом трьох робочих днів повертається 

до відділення поштового зв'язку із зазначенням нової поштової адреси одержувача 

переказу. У разі надходження двох або більше повідомлень про грошові перекази особам, 

які звільнилися з установи, посадова особа, яка веде облік особистих грошей, складає 

реєстр у двох примірниках, перший з яких разом з повідомленнями про грошові перекази 

подається до відділення поштового зв'язку, а другий з відбитком календарного штемпеля 

цього відділення залишається в установі. 

Посадова особа, яка веде облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати 

надходження коштів на ім’я особи на депозитний рахунок або в касу установи робить 

відповідні записи в особових рахунках осіб. Датою зарахування коштів на особовий 

рахунок особи вважається дата їх надходження на депозитний рахунок або в касу 

установи. 

Готівка, що надійшла в касу установи на ім’я особи, оприбутковується відповідно до 

законодавства та здається у відділення банку для подальшого зарахування її на депозитний 

рахунок установи в органі казначейської служби. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n131
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10/conv#o192
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У разі переведення особи до іншої установи підрозділ установи, на який покладено 

контроль за виконанням судових рішень, не пізніше ніж за 24 години до вибуття особи 

подає до бухгалтерської служби установи список осіб, яких переводять до інших установ. 

На підставі списку посадова особа, яка веде облік особистих грошей, на кожну особу 

складає в трьох примірниках фінансову довідку за формою згідно з додатком 2 до Порядку 

обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, перший примірник 

якої видається особі, другий долучається до особової справи особи, третій - у вкладку до 

особового рахунку особи. 

У фінансову довідку записується сума залишку особистих грошей, з якої виділяється 

сума, яка була зароблена під час перебування в установі, та зазначається сума 

використаних коштів на придбання товарів у крамниці на дату вибуття особи до іншої 

установи. 

Відомості про наявність особистих грошей, що зазначені у фінансовій довідці, 

підтверджуються підписом особи і засвідчуються підписами начальника установи та 

керівника бухгалтерської служби, скріплюються печаткою установи із зображенням 

Державного Герба України, після чого передаються до підрозділу установи, на який 

покладено контроль за виконанням судових рішень, та долучаються до особової справи 

особи. 

На місці призначення фінансову довідку вилучають з особової справи особи та 

передають керівнику бухгалтерської служби установи, який в особовій справі ставить 

підпис про її отримання. 

Бухгалтерська служба установи, до якої прибула особа, після отримання фінансової 

довідки того самого дня листом повідомляє установу-відправника про її отримання, а 

також реквізити депозитного рахунку для перерахування особистих грошей особи. 

Бухгалтерська служба установи, з якої вибула особа, протягом трьох робочих днів 

після отримання листа перераховує особисті гроші на депозитний рахунок установи, до 

якої був переведений їх власник. 

Списання грошей з особового рахунку особи, яка була переведена до іншої установи, 

проводиться на підставі виписки з рахунку установи про перерахування коштів на рахунок 

установи, до якої вибула особа. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1473-13#n133


8 

Зарахування грошей на особовий рахунок особи, яка прибула до установи, 

здійснюється на підставі виписки з рахунку установи про отримання коштів на рахунок 

установи, до якої прибула особа. 

 Виявлені у засудженого гроші вилучаються і за рішенням суду передаються в дохід 

держави або зараховуються на особовий рахунок засудженого. Положення цього пункту 

не розповсюджується на засудженого, який відбуває покарання в колонії мінімального 

рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправному центрі, дільниці соціальної 

реабілітації. 

Гроші, які особа, взята під варту, одержала шляхом обману під час перебування в 

місцях попереднього ув`язнення або джерело одержання яких не встановлено, 

передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника установи, 

санкціонованою прокурором. 

У разі вилучення в особи грошей складається протокол. 

 


