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підставою проведення таких дій (ухвали, постанови, клопотання), що забезпечить 
можливість перевірки стороною захисту та судом допустимості результатів таких 
дій як доказів.

Постанови щодо розшуку засудженого та зупинення досудового слідства є проце-
суальними документами, у яких зафіксовано прийняті процесуальні рішення , тоб-
то вони не є доказами в розумінні ст. 84 КПК України. Крім того, вони не містять 
відомостей, які б могли бути використані як докази та не слугували підставою для 
отримання доказів у даному кримінальному провадженні. Відтак кримінальна про-
цесуальна санкція, визначена положеннями ч. 12 ст. 290 КПК, в даному випадку, не 
застосовується. 

(Постанова ККС ВС від 20 грудня 2018 року, справа № 127/20407/15-к,  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78980017)

С т а т т я  8 5 .  Належність доказів
1. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи 

відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджен-
ні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а 
також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість викори-
стання інших доказів.

С т а т т я  8 6 .  Допустимість доказу
1. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановле-

ному цим Кодексом.
2. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті проце-

суальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рі-
шення.

Органи досудового розслідування обвинувачували, а суд першої інстанції визнав 
доведеним збут ОСОБА_2 ОСОБА_4 канабісу 30 вересня та 17 жовтня 2016 року. 
Вказані факти задокументовано в результаті проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованих опера-
тивних закупок. Такі дії проведено на підставі постанови № 348т від 26 вересня 2016 
року, підписаної начальником Звенигородського відділу поліції ГУ НП в Черкаській 
області, погодженої з керівником Звенигородської місцевої прокуратури (щодо епі-
зоду 30 вересня 2016 року), а також постанови прокурора Звенигородської місцевої 
прокуратури від 7 жовтня 2016 року (щодо епізоду 17 жовтня 2016 року).

Згідно із положеннями ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» для 
одержання доказів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна закупка – 
операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. 
Підстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність»; та КПК. Порядок проведення оперативної закупки визна-
чається нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, погодженим з Генеральною прокуратурою України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку 
товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та 
юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документуван-
ня фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ:

та оперативної закупок здійснюється згідно з положеннями статті 271 КПК у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, 
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну податкову і митну політику, Служби безпеки України, погодженими з Гене-
ральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 271 КПК прокурор у своєму рішенні про проведення 
контролю за вчиненням злочину, крім відомостей, передбачених статтею 251 КПК, 
зобов’язаний викласти обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слід-
чої (розшукової) дії провокування особи на вчинення злочину.

Таким чином, системний аналіз указаних правових норм дозволяє зробити висно-
вок, що з урахуванням положень статей 246, 251, 271 КПК виключно прокурор може 
прийняти рішення про проведення оперативної закупки, передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 8 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» і ст. 5 Закону України «Про 
заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре-
курсорів та зловживанню ними».

Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 3 травня 2018 року 
в справі № 569/11930/15-к. Колегія суддів при розгляді даного кримінального прова-
дження не знаходить підстав для відступу від указаного висновку Верховного Суду.

З огляду на це проведення оперативної закупки ОСОБА_4 у ОСОБА_2 наркотич-
ного засобу 30 вересня 2016 року не мало передбаченої законом процесуальної під-
стави, що впливає на якість отриманих в її результаті даних, зафіксованих у протоко-
лі № 371т від 13 жовтня 2016 року про проведення оперативної закупки наркотичного 
засобу, оскільки згідно з ч. 1 ст. 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отри-
маний у порядку, встановленому цим Кодексом.

(Постанова ККС ВС від 14 червня 2018 року, справа № 690/579/16-к,  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74777582)

Судом належним чином досліджено законність здобутих за результатами прове-
дених негласних слідчих (розшукових) дій доказів та обґрунтовано визнано їх таки-
ми, що отримані з істотним порушенням вимог кримінального процесуального зако-
ну, прав та свобод людини.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, обвинувачення ОСОБА_2 
за ч. 1 ст. 368 КК України переважно ґрунтується на доказах, отриманих у результаті 
проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Проте, судом апеляційної інстанції правильно встановлено, що негласні слідчі 
(розшукові) дії відповідно до ст. 246 КПК України можуть проводитись щодо тяжких 
та особливо тяжких злочинів, але до суду стороною обвинувачення скерований об-
винувальний акт, яким ОСОБА_2 висунуте обвинувачення за ч. 1 ст. 368 КК України. 
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 368 КК України, є 
злочином середньої тяжкості, а тому результати негласних слідчих дій правильно ви-
знані недопустимими доказами. З даним висновком апеляційного суду погоджується 
і суд касаційної інстанції.

Досліджені судом першої інстанції протоколи про використання заздалегідь іден-
тифікованих засобів та протоколи про наслідки проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій із застосуванням технічних засобів з додатками до них у виді нако-
пичувачів обґрунтовано визнано неналежними та недопустимими доказами, з цим 
погоджується і Касаційний суд.

(Постанова ККС ВС від 11 жовтня 2018 року, справа № 1-кп/754/73/16,  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77136486)

Стосується тверджень прокурора в касаційній скарзі про те, що апеляційний суд 
безпідставно відмовив стороні обвинувачення у виклику та допиті як свідків праців-
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ників правоохоронних органів, які безпосередньо були присутні під час огляду місця 
події, то, як видно з матеріалів кримінального провадження, суди першої та апеля-
ційної інстанцій допитали в судовому засіданні як свідка працівника правоохоронних 
органів ОСОБА_5, який перебував на місці пригоди. Тобто клопотання прокурора про 
допит цього свідка було задоволено та в наданні доказів сторону обвинувачення не 
було обмежено.

При цьому місцевий суд визнав показання свідка ОСОБА_5 недопустимим дока-
зом на підставі частини 7 статті 97 КПК, а суд апеляційної інстанції у своєму рішенні 
зазначив, що вказаний свідок є зацікавленою особою, а його показання в частині того, 
що ОСОБА_2 визнав свою вину у здійсненні незаконного вилову риби з використан-
ням сітки, доказами не підтверджені, крім того, такі факти не вбачаються з показань 
самого ОСОБА_2.

Відповідно до статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів є показання, 
речові докази, документи, висновки експертів.

Натомість цей акт, який має назву «Акт дослідження знарядь лову», не є виснов-
ком експерта в розумінні процесуального закону (стаття 101 КПК). У ньому наведено 
інформацію, надану начальником відділу охорони водних біоресурсів Черкасирибо-
охорони ОСОБА_6, про те, що в процесі огляду знаряддя лову, а саме рибальської 
сітки, виявлено, що цю сітку виготовлено фабричним способом з сіткового полотна 
(мисини) білого кольору, канати – зелені, приблизно довжиною 94 м, вічка розміром 
60х60 мм. Вказано, що при використанні цього знаряддя лову теоретично можливо 
добути аналогічну рибу, яку було вилучено працівниками міліції 07 травня 2015 року 
під час проведення огляду місця події. Також зазначено, що таке знаряддя лову є 
забороненим згідно з пунктом 3.15 Правил любительського і спортивного рибальства. 
При цьому повідомлено, що знаряддя лову має механічні пошкодження, пориви сіт-
кового полотна, проте перебуває в доброму стані (а.с. 36).

Однак, як убачається, зазначений акт складено в довільній формі, він не містить 
печатки, дати його складання та відомостей про особу, яка його склала, а саме чина-
явні в неї спеціальна освіта, досвід роботи. Зміст цього акта, як правильно зазначено 
судами першої та апеляційної інстанцій, є не конкретизованим та містить протиріччя, 
зокрема, вказано, що знаряддя лову має механічні пошкодження, при цьому одно-
часно зазначено, що воно перебуває в доброму стані, довжину сітки визначено при-
близно.

Отже, враховуючи вищевказане, а також те, що зазначений документ (акт дослі-
дження знарядь лову) не замінює висновку експерта, то відповідно до вимог КПК цей 
акт не може визнаватися доказом.

У даному кримінальному провадженні не проводилось досліджень для встанов-
лення істотної шкоди, оскільки стороною обвинувачення надано лише довідку від  
07 травня 2015 року про вартість риби, накладну № 15 від 07 травня 2015 року та роз-
рахунок збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок незаконного добування 
або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу згідно такс поста-
нови Кабінету Міністрів України № 1209 від 21 листопада 2011 року. Однак відповідно 
до пункту 6 частини 2 статті 242 КПК наведені документи не можуть підмінювати 
висновок експерта.

(Постанова ККС ВС від 13 листопада 2018 року, справа № 697/1276/15-к,  
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78011558)

С т а т т я  8 7 .  Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного пору-
шення прав та свобод людини

1. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та 
свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародни-
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