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Особливістю	 допиту	 підозрюваного	 при	 здійснення	 даного	 провадження	 є	 те,	 що	
слідчий	має	у	своєму	розпорядженні,	як	правило,	набагато	більшу	кількість	доказів,	які	він	
може	 використати	 долаючи	 позицію	 допитаного	 на	 заперечення	 своєї	 вини.	 Основними	
джерелами	 доказів,	 які	 пред’являються	 допитуваним	 у	 даній	 категорії	 кримінальних	
проваджень,	є:	а)	вилучені	предмети	(наркотичні	засоби,	психотропні	речовини,	прекурсори,	
відповідна	 документація);	 б)	висновки	 експертиз,	 якими	 підтверджується	 належність	
зазначених	предметів;	в)	протоколи	допитів	свідків	і	співучасників,	які	викривають	особу	в	
учиненні	злочину;	г)	інші	матеріали.	
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ДЕЯКІ	АСПЕКТИ	ОГЛЯДУ	МІСЦЯ	ПОДІЇ	ПРИ	РОЗСЛІДУВАННІ	
ХУЛІГАНСТВА,	ВЧИНЕНОГО	ГРУПОЮ	ОСІБ	

Огляд	місця	події	при	розслідуванні	хуліганства,	вчиненого	групою	осіб,	є	важливою	та	
першочерговою	слідчою	(розшуковою)	дією.	Загалом,	слідчий	огляд	–	це	слідча	(розшукова)	
дія,	 яка	 полягає	 у	 безпосередньому	 сприйнятті	 об’єкта	 з	 метою	 виявлення	 слідів	 та	 інших	
речових	 доказів,	 з’ясування	 обставин	 події,	 а	 також	 обставин,	 що	 мають	 значення	 у	
справі	[4,	с.	452].	

Законодавець	 у	 ч.	1	 ст.	237	 КПК	 України	 визначив,	 що	 з	 метою	 виявлення	 та	 фіксації	
відомостей	 щодо	 обставин	 вчинення	 кримінального	 правопорушення	 слідчий,	 прокурор	
проводять	огляд	місцевості,	приміщення,	речей	та	документів	[5].	

А.	О.	Крикунов,	в	свою	чергу,	відмічає,	що	огляд	місця	події	набуває	особливого	значення	
при	 розслідуванні	 хуліганських	 дій,	 що	 в	 будь-якому	 випадку	 залишили	 певні	 сліди	 на	
матеріальних	 об’єктах:	 пошкодження	 телефонів-автоматів,	 розбиття	 скла	 на	 вікнах	 та	
вітринах,	 глум	 над	 пам’ятниками,	 написання	 нецензурних	 написів	 на	 парканах	 та	 стінах	
будівель	тощо	[3,	с.	20].	

Щодо	 початкової	 інформації	 про	 хуліганство,	 вчинене	 групою	 осіб,	 доречно	 привести	
позицію	 І.	О.	Возгріна,	 який	 наголошує	 на	 тому,	 що	 виїзду	 на	 місце	 події	 досить	 часто	
надходить	 раптово,	 звідси,	 всю	 підготовку	 до	 огляду	 потрібно	 проводити	 в	 максимально	
стислі	 строки,	 визначаючи,	 що	 і	 як	 потрібно	 робити	 [2,	с.	75].	 Тобто	 слідчий	 повинен	 бути	
підготовлений	 до	 негайних	 виїздів	 на	 місце	 події	 як	 особисто,	 так	 і	 з	 технічного	 та	
документального	забезпечення.	

Особисте	 сприймання	 уповноваженою	 особою	 обстановки	 місця	 події	 і	 виявлення	
речових	доказів,	про	що	доречно	наголошує	В.	Ю.	Шепітька,	стає	тим	вихідним	матеріалом,	
ознайомлення	з	яким	дозволяє	відновити	суспільно-небезпечну	подію	та,	в	деяких	випадках,	
особу	 злочинця.	 Специфіка	 сприйняття	 відбиття	 злочину	 визначає	 і	 саму	 тактику	 огляду	
місця	події	і	ті	тактичні	прийоми	(їх	системи),	які	можуть	бути	використані	[8,	с.	4].		

При	 розслідуванні	 хуліганства,	 вчиненого	 групою	 осіб,	 важливо	 визначити	 об’єкти	
огляду.	Адже	перед	слідчим	постає	завдання	встановити,	які	предмети,	речі,	сліди	належать	
до	 даного	 злочину	 і	 можуть	 мати	 доказове	 значення.	 На	 думку	 А.	А.	Леві,	 ці	 об’єкти	
окреслюють	перебіг	вирішення	завдань	огляду	[6,	с.	165],	основними	з	яких	в	досліджуваних	
кримінальних	провадженнях	є:	встановлення	часу	вчинення	передбачуваного	злочину,	часу,	
протягом	 якого	 злочинець	 знаходився	 на	 місці	 події;	 визначення	 місця	 вчинення	 злочину;	
встановлення	 потерпілого,	 даних,	 що	 характеризують	 його	 особу;	 встановлення	 осіб,	 які	
вчинили	хуліганство;	визначення	мотивів	 і	цілей	злочину;	встановлення	способу	 і	знарядь	
вчинення	 хуліганства;	 встановлення	 предметів,	 що	 зникли	 (які	 віднесли	 злочинці);	
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виявлення	 шляху	 підходу	 й	 відходу	 злочинців	 з	 місця	 події;	 виявлення	 шляхів	 підходу	
потерпілого;	встановлення	можливих	слідів,	що	могли	залишитися	на	злочинцях.		

Сліди,	 що	 можуть	 бути	 залишені	 на	 місці	 події,	 а	 також	 місця	 їх	 дислокації,	 були	
висвітлені	 нами	 у	 відповідній	 частині	 дослідження.	 Це	 може	 допомогти	 працівникам	
правоохоронних	органів	у	визначенні	пріоритетів	щодо	черговості	проведення	їх	пошуків.	

Як	зазначає	з	цього	приводу	М.	В.	Салтевський,	правоохоронці	мають	надавати	перевагу	
у	 проведенні	 огляду	 за	 тими	 місцями,	 де	 відображення	 злочинця	 мають	 найбільшу	
вірогідність	 псування	 чи	 знищення.	 Надалі	 вилучатимуться	 сліди	 там,	 де	 можливість	 їх	
псування	 чи	 знищення	 є	 меншою.	 Наведене	 забезпечує	 принцип	 невідкладності,	 котрий	
полягає	 у	 проведенні	 дій,	 спрямованих	 на	 збирання	 доказової	 інформації	 і	 нейтралізацію	
фактів,	що	впливають	на	її	втрату	[7,	с.	271].	

В	 свою	 чергу,	 А.	Б.	Белавін	 встановив	 такі	 напрямки	 огляду	 місця	 події:	 організаційно-
пізнавальний,	який	притаманний	людській	діяльності	в	цілому;	напрямок,	який	заснований	
на	роботі	з	доказовою	інформацією;	напрямок,	який	створює	умови	для	всебічності,	повноти	
та	об’єктивності	проведення	огляду	[1,	с.	69].	

Підводячи	 підсумок,	 констатуємо,	 що	 огляд	 місця	 події	 при	 розслідуванні	 хуліганства,	
вчиненого	 групою	 осіб,	 є	 важливою	 та	 першочерговою	 слідчою	 (розшуковою)	 дією.	
Основними	його	завданнями	в	досліджуваних	кримінальних	провадженнях	є:	встановлення	
часу	 вчинення	 передбачуваного	 злочину,	 часу,	 протягом	 якого	 злочинець	 знаходився	 на	
місці	 події;	 визначення	 місця	 вчинення	 злочину;	 встановлення	 потерпілого,	 даних,	 що	
характеризують	 його	 особу;	 встановлення	 осіб,	 які	 вчинили	 хуліганство;	 визначення	
мотивів	і	цілей	злочину;	встановлення	способу	і	знарядь	вчинення	хуліганства	тощо.	
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ОСОБЛИВОСТІ	ТАКТИКИ	ОГЛЯДУ	ДОКУМЕНТІВ		
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БУДІВНИЦТВА	

Під	 час	 розслідування	 шахрайства	 у	 сфері	 житлового	 будівництва,	 з	 метою	 одержання	
доказової	та	орієнтуючої	 інформації,	необхідної	для	встановлення	 істини	у	кримінальному	
провадженні,	 проводиться	 слідчий	 огляд	 документів.	 За	 результатами	 цієї	 слідчої	
(розшукової)	 дії	 слідчий	 вирішує	 питання:	 які	 документи	 можуть	 бути	 долучені	 до	
провадження	 в	 якості	 речових	 доказів;	 які	 документи	 містять	 факти	 та	 відомості	 про	
обставини,	що	мають	значення	для	розслідування;	які	документи	повинні	бути	направлені	
на	проведення	судової	експертизи.	
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