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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОШКОДЖЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

1.1. Об’єкт та предмет злочинів, пов’язаних з пошкодженням об’єктів 

електроенергетики 

Об'єкт злочину є одним з найважливіших елементів кримінально-правової 

характеристики та ознак складу злочину. 

  Сьогодні формується точка зору про те, що об’єктами злочинів є суспільні 

відносини, і соціальні блага, цінності, інші сфери життєдіяльності людей, взяті під 

охорону за допомогою норм Кримінального кодексу. 

 Загальним об'єктом кримінально-правової охорони є сукупність певних 

соціальних цінностей, які охороняються державою встановленням кримінальної 

відповідальності та покаранням за суспільно небезпечні посягання на них.  

Безпосередніми об'єктами конкретного злочину як явища реальної 

дійсності виступають соціальні цінності, на які посягає злочин, спричиняючи їм 

фактичну шкоду або реальну загрозу її настання. Тому поняття "об'єкт злочину" 

як явища є ширшим від поняття "об'єкт злочину" як ознаки складу злочину. 

Останнє охоплює тільки ознаки тих соціальних цінностей, на які прямо вказується 

в диспозиції статті Особливої частини, за якою кваліфікується вчинений злочин 

або які прямо витікають з її змісту. Розглянемо з цих позицій ознаки об’єкта 

злочинів, які передбачені у ст. 194
1
 та 360 КК, а також ст. 277 та 292 КК. 

Виходячи з того, що склади злочинів, які передбачають відповідальність за 

посягання на об’єкти електроенергетики та зв'язку, містяться у різних розділах 

Особливої частини КК, а саме: ст. 194-1 КК – у Розділі VI "Злочини проти 

власності", статті 277 і 292 КК – у Розділі XI "Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту", ст. 360 КК – у Розділі XV "Злочини проти авторитету 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань 

громадян", свідчить про те, що ці злочини в реальній дійсності є 

багатооб’єктними, вони водночас посягають на різноманітні соціальні цінності.  
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 В чинному Кримінальному кодексі України ст. 194
1
 КК, яка передбачає 

відповідальність за посягання на об’єкти електроенергетики, віднесена до 

злочинів проти власності, статті 277 і 292 КК, в яких поряд з ознаками інших 

діянь передбачені ознаки посягань на деякі спеціальні види зв'язку, – до злочинів 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а ст. 360 КК, яка передбачає 

відповідальність за посягання на всі інші види зв'язку, – до злочинів проти 

авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань 

громадян. 

Науково-практичний коментар, виданий у 2007 році за загальною редакцією 

В.В. Сташиса і В.Я. Тація, визначає безпосередні об’єкти розглядуваних злочинів 

таким чином: 

– при коментуванні ст. 194
1
 КК вказується, що безпосереднім об’єктом 

цього злочину є відносини власності з належності об'єктів електроенергетики (у 

разі їх руйнування) і використання цих об'єктів (у разі пошкодження таких 

об'єктів). Додатковим об’єктом є забезпечення функціонування цих об'єктів і 

безпека життя людей; 

– при коментуванні статей 277 і 292 КК щодо злочину, передбаченого ст. 

277 КК, вказується таке: "Небезпечність цього злочину полягає в тому, що умисне 

руйнування або пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів порушує 

нормальне функціонування технічних систем залізничного, водного або 

повітряного транспорту, внаслідок чого транспортні засоби, які є джерелом 

підвищеної небезпеки, виходять з-під контролю і створюють загрозу настання 

катастрофи, аварії та інших тяжких наслідків", а щодо злочину, передбаченого ст. 

292 КК, зазначається: "Суспільна небезпека цього злочину виражається в тому, 

що при пошкодженні об'єктів магістральних трубопроводів створюється загроза 

настання тяжких наслідків. Це викликає загибель людей, матеріальних цінностей, 

спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Це може викликати катастрофічні 

наслідки для екології, рослинного та тваринного світу. Крім того, такі діяння 

порушують нормальну роботу самого трубопроводу, що викликає негативні 

наслідки для інших галузей господарської діяльності". 



6 

 

 Додатковий об’єкт злочину розглядають як різновид безпосереднього 

об’єкта, розуміючи під ним ті цінності, яким завдається шкода поряд з основним 

безпосереднім об’єктом злочину. Додатковий безпосередній об’єкт, так само як і 

основний, має важливе значення для визначення соціально-правової сутності 

вчиненого злочину, для встановлення тяжкості наслідків, які настали або могли 

настати. Встановлення цього виду об’єкта сприяє правильній кваліфікації 

вчиненого злочину і відмежуванню його від суміжних суспільно небезпечних 

діянь. 

 Тобто, виходячи з диспозиції розглядуваних статей і сутності передбачених 

цими статтями злочинів як явищ реальної дійсності, вказаним злочинам 

притаманна багатооб’єктність посягання, причому в усіх випадках має місце 

такий об’єкт, як безпека функціонування і нормальне функціонування об'єктів 

електроенергетики або зв'язку. 

 Предметом злочину, передбаченого статтею 194
1
 КК, є об’єкти 

електроенергетики, до яких, відповідно до Закону України від 16 жовтня 

1997 року № 575/97-ВР "Про електроенергетику", віднесені: електричні станції 

(крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, 

електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а 

також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна 

теплова мережа. 

Предмет злочину у диспозиції ч. 1 ст. 194
1
 визначається формулюванням 

(словосполученням) "об'єкти електроенергетики". 

Визначення понять "електроенергетика", "об'єкт електроенергетики", 

"магістральна електрична мережа", "магістральна теплова мережа", "об'єднана 

енергетична система України", "мережа електрична", "мережа теплова", "місцева 

електрична мережа", "міждержавна електрична мережа" наводяться у ст. 1 Закону 

"Про електроенергетику" і, безумовно, мають братися за основу при побудові 

кримінально-правових норм, спрямованих на охорону об’єктів електроенергетики 

та зв’язку від суспільно небезпечних посягань, а також в науковій юридичній 

літературі та правозастосуванні. 
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Електроенергетика – це галузь економіки України, що забезпечує 

споживачів енергією, електричною чи тепловою, що виробляється на об’єктах 

електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.  

Поняттям "мережа" (електрична чи теплова) охоплюється сукупність 

енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної 

енергії, гарячої води та пари. Електричні мережі, як об’єкти електроенергетики, 

поділяються на магістральні, міждержавні та місцеві (локальні). 

Магістральні електричні мережі призначені для передачі електричної 

енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж, які, у 

свою чергу, призначені для передачі електричної енергії від магістральної 

електричної мережі до споживача. 

Міждержавні електричні мережі призначені для передачі електричної 

енергії між державами. 

Під поняттям "об’єднана енергетична система України" розуміється 

сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів 

електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та 

розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим 

режимом. 

Тобто предметами злочину виступають зазначені об’єкти 

електроенергетики, що забезпечують нормальне, стале функціонування 

об’єднаної енергетичної системи України, руйнування, пошкодження або 

приведення в непридатний для експлуатації за призначенням стан яких загрожує 

порушенням нормального функціонування елементів об’єднаної енергетичної 

системи України, а також (або) магістральної теплової мережі і при цьому може 

спричиняти небезпеку для життя людини. 

Предметом злочину за статтею 277 КК, відповідно до змісту диспозиції 

частини першої, є: 1) шляхи сполучення; 2) споруди на них; 3) рухомий склад і 

судна; 4) засоби зв'язку і сигналізації. 

Телекомунікації (електрозв'язок) – це передавання, випромінювання 

та/або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або 
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повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших 

електромагнітних системах. Телекомунікації складаються з технічних засобів – 

обладнання, станційних та лінійних споруд, призначених для утворення 

телекомунікаційних мереж – комплексу технічних засобів телекомунікацій та 

споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання 

знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-

якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах 

між кінцевим обладнанням. 

Засоби зв'язку на об’єктах транспорту - це радіостанції, радіомаяки, 

радіопеленгатори, локатори, телеграф, телефон тощо. Для чіткого окреслення 

предмета цього злочину необхідно враховувати, що його визначальною ознакою є 

здатність за своїм призначенням, технічним станом, відповідністю нормативним 

вимогам забезпечувати безпечний рух або експлуатацію зазначених видів 

транспорту. 

 Вказане обладнання та пристрої повинні мати не тільки функціональне 

призначення щодо безпеки експлуатації зазначених видів транспорту, а й бути 

придатним до експлуатації та використання за цільовим призначенням щодо 

безпеки експлуатації вказаних видів транспорту. Пошкодження, руйнування або 

інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для 

експлуатації стан може спричинити аварію поїзда, судна або порушення 

нормальної роботи транспорту чи створити небезпеку для життя людей чи 

настання інших тяжких наслідків. 

Засоби телекомунікації (електрозв’язку), їх споруди і технічні засоби, які 

технологічно не пов'язані із функціонуванням шляхів сполучення, рухомого 

складу або суден, не можуть бути предметом складу злочину за ст. 277 КК 

України. Наприклад, об’єкти відомчої телефонної мережі, яка виконує загальні 

функції зв'язку, не пов'язані із забезпеченням безпеки руху на залізниці тощо. 

Посягання на такі об’єкти зв'язку можуть утворювати склад злочинів, 

передбачених ст.ст. 194, 196 або 360 КК. 
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Спираючись на ч. 1 ст. 1 Закону України "Про телекомунікації", а також на 

зміст диспозиції ст. 292 КК, засоби зв’язку, як предмет злочину за ст. 292 КК, слід 

визначити як технологічно пов'язані з магістральними нафтопроводами, 

газопроводами та нафтопродуктопроводами технічні засоби телекомунікацій 

(електрозв’язку), які призначені для передавання, випромінювання та/або 

прийому знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або 

повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших 

електромагнітних системах і забезпечують безперебійну і безаварійну роботу 

трубопроводу (робочий тиск в трубопроводах, режим роботи насосів, запірної 

арматури, засобів попередження аварій тощо), тобто безпеку експлуатації 

трубопровідного транспорту. 

Пошкодження або руйнування будь-якого з перелічених предметів може 

призвести до порушення нормальної роботи усього трубопроводу, аварії, 

забруднення навколишнього середовища, пожежі, загибелі людей та інших тяжких 

наслідків. 

Предметом злочину за ст. 360 КК, відповідно до диспозиції, є кабельні, 

радіорелейні, повітряні лінії зв'язку, а також споруди чи обладнання, які входять 

до їх складу. Тобто предметом злочину за вказаною статтею можуть бути лише 

об’єкти електрозв’язку, які складаються безпосередньо з самих електроліній, а 

також технологічно пов’язані з ними і призначені для організації їх роботи 

споруди та обладнання.  

Радіозв'язок - один із видів електрозв'язку, який здійснюється з 

використанням радіохвиль. 

До споруд електрозв'язку відносяться: будівлі, вежі, антени, що 

використовуються для організації електрозв'язку. 

Обладнання – це складові частини технічних засобів телекомунікацій 

(технічне обладнання), до яких відносяться станційні та лінійні споруди, технічні 

пристрої, устаткування, прилади тощо, які є складовими частинами ліній 

електричного зв'язку і призначені для утворення телекомунікаційних мереж та 

організації зв'язку. 
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 1.2. Об’єктивна сторона злочинів 

 

Об’єктивна сторона злочину – це зовнішній бік (зовнішній вираз) 

злочину, що характеризується суспільно небезпечним діянням (дією або 

бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, причинним зв’язком між 

діянням та суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом, обстановкою, а 

також вибірково застосованими засобами вчинення злочину.  

Суспільна небезпечність діяння, яке визнається злочином, полягає у 

спричиненні істотної шкоди об’єкту кримінально-правової охорони або створенні 

реальної загрози заподіяння такої шкоди.  

Діяння – це свідомий акт поведінки людини, який завжди є наслідком 

пізнавальної діяльності, відбиттям у свідомості людини об'єктивного світу. 

Діяння повинно бути вольовим, тобто проявом волі особи, коли вона діє з певних 

мотивів, переслідує певні цілі. 

Питання ж про те, наскільки правильно законодавцем сформульовані 

ознаки об’єктивної сторони складів злочинів, що передбачають відповідальність 

за посягання на об’єкти електроенергетики та зв'язку, і наскільки точно 

законодавчі формулювання відображають властивість об’єкта кримінально-

правової охорони, можна з’ясувати на основі порівняльного аналізу диспозицій 

статей 194
1
, 277, 292 та 360 КК України. 

Зокрема, диспозиції вказаних статей сформульовані таким чином: 

– "Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо 

ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів 

або спричинили небезпеку для життя людей, -" (ст. 194
1
 КК); 

– "Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на 

них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, 

спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації 

стан, якщо це спричинило або могло спричинити аварію поїзда, судна або 

порушило нормальну роботу транспорту, або спричинило небезпеку для життя 

людей чи настання інших тяжких наслідків, -" (ст. 277 КК); 
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– "Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та 

нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов’язаних з ними 

об'єктів, споруд, засобів зв'язку, сигналізації, автоматики, якщо це призвело до 

порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило 

небезпеку для життя людини, -" (ст. 292 КК); 

– "Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, 

проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо 

воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -" (ст. 360 КК). 

Об’єктивна сторона цих злочинів відповідно до конструкцій диспозицій 

вказаних статей виражається в діях, суспільно небезпечних наслідках, 

причинному зв'язку між ними. 

Ознаки активної цілеспрямованої дії, що переводить предмети, до яких вона 

подається, в новий стан, виражені у ст. 194
1
 КК  поняттями "пошкодження" або 

"руйнування"; в ст. 277 КК – поняттями "руйнування" або "пошкодження", а 

також "інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний 

для експлуатації стан"; в ст. 292 КК – поняттями "пошкодження" або 

"руйнування"; в ст. 360 КК – поняттям "пошкодження".  

Руйнування об'єктів електроенергетики - це їх приведення у повну 

непридатність для їх використання за цільовим призначенням, їх розвалювання, 

розбирання, ламання, знищення, порушення їх цілісності, їх розорення, а також 

припинення їх фізичного існування. 

Терміни "знищення" і "руйнування" неможливо уявити як ціле та частку. В 

реальній дійсності може бути руйнування без знищення, а також знищення без 

руйнування. Наприклад, знищення майна шляхом підпалу неможливо уявити як 

руйнування, в той же час руйнування будь-якого об’єкта, яке дозволяє відновити 

його з використанням того ж матеріалу, з якого він був виготовлений, ніяким 

чином неможливо уявити як знищення. Руйнування у більшості випадків тягне 

припинення фізичного існування об'єктів, а знищення – закінчення їх існування.  

Зміст поняття "пошкодження" чужого майна полягає в такому 

противоправному впливі на предмет, внаслідок якого він частково, не в повному 
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обсязі, втрачає свої споживчі властивості та економічну цінність і при цьому 

істотно обмежується можливість його використання за призначенням. 

Пошкоджене майно може бути відновлене і знову набути тимчасово або частково 

втрачених корисних якостей для використання його за функціональним 

призначенням лише після необхідних фінансових, трудових та інших затрат. 

Пошкодження ліній зв'язку, споруд чи обладнання, що входить до їх 

складу, – це приведення зазначених предметів на певний час в стан, коли вони 

втрачають повністю чи частково здатність використовуватись за цільовим 

призначенням.  

Злочини, що розглядаються, є закінченими з моменту вчинення вказаних в 

диспозиціях статей 194
1
, 277, 292 та 360 КК дій (руйнування або пошкодження, 

або вчинення інших дій, спрямованих на приведення зазначених предметів у 

непридатний для експлуатації стан), якщо це спричинило передбачені цими 

статтями відповідні похідні наслідки. 

Якщо руйнування, пошкодження або приведення іншим способом в 

непридатний для експлуатації стан об'єктів електроенергетики та зв'язку 

здійснюється без використання будь-яких предметів або з використанням 

звичайних підручних засобів чи інструментів, то дія закінчується рухом тіла, але 

якщо винний використовує при цьому будь-які керовані ним механізми 

(автомобіль, трактор, екскаватор, бульдозер тощо) або сили природи, 

спрямовуючи їх на руйнівний вплив (наприклад, цілеспрямоване змінення руху 

потоку води), то змістом дії охоплюються не тільки рухи тіла, але і робота 

механізмів або вплив сил природи, або і робота механізмів, і вплив сил природи 

одночасно. 

Важливе значення при розгляді кримінально-правових норм, спрямованих 

на охорону об’єктів електроенергетики та зв’язку, а також кваліфікації злочинів, 

що посягають на об’єкти електроенергетики та зв’язку, має встановлення 

причинного зв’язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками, що наступили. Необхідно встановити, чи є певне 

діяння людини необхідною умовою настання конкретного суспільно небезпечного 
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наслідку, передбаченого кримінально-правовою нормою. Якщо це так, то 

причинний зв'язок між діянням людини та суспільно небезпечним наслідком, що 

наступив після нього, існує. Причинний зв'язок між діянням і наслідком існує і 

тоді, коли діяння людини відігравало незначну роль у настанні суспільно 

небезпечного наслідку завдяки приєднанню діяльності людини до будь-яких 

зовнішніх умов, незалежно від того, чи полягають ці умови в особливих 

властивостях об’єкта посягання або в діях інших осіб, або у втручанні сил 

природи.  

Об’єктивна сторона злочину характеризується пошкодженням або 

руйнуванням об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли 

призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або спричинили 

небезпеку для життя людей. … Своєрідним наслідком вказаних дій є те, що вони 

призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи об'єктів 

електроенергетики, або спричинили небезпеку для життя людей.  

Об’єктивна сторона злочину характеризується сукупністю трьох ознак: 1) 

діяння – пошкодження ліній зв'язку, відповідних споруд чи обладнання; 2) 

наслідки у вигляді тимчасового припинення зв'язку; 3) причинний зв'язок між 

діями та наслідками.  

Разом з тим, ст. 194
1
 КК, вказує, що із об’єктивної сторони злочин 

виражається у 1) пошкодженні або 2) руйнуванні об'єктів електроенергетики. 

Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони є похідні наслідки у вигляді або 

1) порушення нормальної роботи об'єктів електроенергетики, або 2) створення 

загрози порушення нормальної роботи об'єктів електроенергетики, або 

3) спричинення небезпеки для життя людей та причинний зв'язок між названими 

діями та наслідками.  

Таким чином, наслідком при вчиненні в реальній дійсності посягань на 

об’єкти електроенергетики та зв'язку є їх непридатний для експлуатації стан 

(повністю чи частково). Похідними наслідками також є спричинення або 

можливість спричинення порушення нормальної роботи цих об'єктів, або 

створення небезпеки для життя людей чи настання інших тяжких наслідків. Такі 
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похідні наслідки можуть мати місце в реальній дійсності при вчиненні будь-якого 

з посягань на об’єкти електроенергетики та зв'язку, однак ознаками ст. 360 КК 

передбачений лише такий похідний наслідок, як спричинення тимчасового 

припинення зв'язку, тоді як пошкодження, наприклад, спеціальних видів зв'язку, 

передбачених у ст. 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", може 

спричинити не менш тяжкі наслідки, ніж пошкодження об’єктів 

електроенергетики чи пошкодження засобів зв'язку на транспорті.  

 

 

1.3. Суб’єктивна сторона злочинів 

 Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішня його сторона, тобто 

психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до 

вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння і до його наслідків.  

Зміст суб’єктивної сторони складу злочину характеризується такими 

юридичними ознаками, як вина, мотив та мета злочину.  

Основною ознакою, що характеризує суб’єктивну сторону злочину, є вина. 

Вона – невід'ємний елемент суб’єктивної сторони злочину як явища об’єктивної 

реальності й обов’язкова ознака складу злочину – нерозривно пов’язана з 

об’єктом та об’єктивною стороною. Свідомість і воля – це елементи психічної 

діяльності людини, сукупність яких утворює зміст вини, вони перебувають у 

тісній взаємодії, тому "воля невіддільна від свідомості, по суті є її функцією".  

Відповідно до ст. 24 КК України злочин визнається вчиненим умисно, якщо 

особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 

настання або хоча й не бажала, але свідомо припускала їх настання. 

Склади злочинів, що передбачають відповідальність за посягання на об’єкти 

електроенергетики та зв'язку (ст.ст. 194
1
, 277, 292, 360 КК), сформовані в законі 

як так звані "матеріальні" склади. Але необхідно мати на увазі, що в цих складах 

злочинів міститься пряма вказівка лише на похідні наслідки, тоді як в реальній 

дійсності, перш за все при вчиненні конкретних злочинів, виникають наслідки 

першого рівня, до яких, безумовно, винна особа має своє суб’єктивне ставлення. 
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Таким чином, здійснюючи умисне руйнування, пошкодження або 

приведення іншим шляхом у непридатний для експлуатації стан об'єктів 

електроенергетики та зв'язку, особа цілком усвідомлює суспільно небезпечний 

характер свого діяння, що включає усвідомлення багатооб'єктності посягання, а 

також того, що діяння може породити повне або часткове приведення у 

непридатний стан охоронюваних кримінальним законом предметів посягання, що, 

в свою чергу, може привести до настання будь-яких інших наслідків, як 

передбачених, так і непередбачених статтею закону. 

При розгляді вольової ознаки умислу у разі вчинення злочинів, що 

посягають на об’єкти електроенергетики та зв'язку, необхідно також враховувати, 

що інтелектуальні і вольові ознаки умислу глибоко пов'язані між собою, вони 

взаємодіють, утворюючи форму вини.  

Вольова ознака умислу при вчиненні посягань на об’єкти 

електроенергетики та зв'язку стосовно самого діяння полягає у бажанні вчинити 

руйнування, пошкодження або інші дії, спрямовані на приведення у непридатний 

для експлуатації стан зазначених предметів, а стосовно наслідків вона буде 

виражена в тому, що особа або бажає їх настання, або свідомо припускає настання 

цих наслідків. 

При цьому наслідки першого рівня завжди охоплюються умисною формою 

вини, що ж стосується похідних наслідків, то вони можуть бути результатом як 

умислу, так і необережності. 

Таким чином, умисні злочини, що посягають на об’єкти електроенергетики 

та зв'язку, можуть вчинюватись як в межах однієї форми вини (умислу), так і в 

рамках складної (змішаної) форми вини – умислу щодо дій та наслідків першого 

рівня і необережності щодо наслідків другого рівня (похідних наслідків). 

 Коли під ознаки складів злочинів, передбачених статтями 194
1
, 277, 360 КК, 

підпадають лише злочини, вчинені з умисною або змішаною (складною) формою 

вини, на що прямо вказується в диспозиціях цих статей, то відповідно до 

диспозиції ст. 292 КК, суб’єктивна сторона цього злочину характеризується як 

умислом, так і необережністю.  
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Вина, будучи обов’язковим компонентом суб’єктивної сторони злочину і 

обов’язковою ознакою складу злочину, не вичерпує її змісту. Важливу роль у 

характеристиці суб’єктивної сторони відіграють мотив і мета, що, як самостійні 

психологічні ознаки, є взаємопов’язаними між собою і лише у своїй єдності 

можуть дати повне уявлення про спрямованість поведінки особи, вони є 

характерними для будь-якої свідомої вольової поведінки людини, їх підґрунтям є 

потреби, інтереси людини. 

Мотиви посягань на об’єкти електроенергетики та зв'язку можуть бути 

різними і в одних випадках вони не впливають на кваліфікацію скоєного, в інших 

же, навпаки, викликають певні труднощі при кваліфікації відповідних злочинів, у 

першу чергу, у випадках їх вчинення з корисливих або хуліганських мотивів. 

Якщо мотив посягання на об’єкти електроенергетики та зв’язку буде 

хуліганським, то кваліфікація злочину має здійснюватися таким чином. У 

випадках, коли санкції статей, що передбачають відповідальність за посягання на 

об’єкти електроенергетики та зв’язку, не перевищують відповідної санкції статті 

296 КК, то вчинене повністю охоплюється ознаками останньої і додаткової 

кваліфікації не потребує. У випадках перевищення відповідної санкції ст. 296 КК 

вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю складів злочинів, що передбачають 

відповідальність за хуліганство і за відповідне посягання на об’єкти 

електроенергетики або зв’язку. 

Мотив злочину тісно пов'язаний з метою діяння. Між мотивом і метою 

завжди є внутрішній зв’язок. Від мотиву залежить також формування мети 

людиною. Мета визначає спосіб, у який буде реалізовуватися намір, що виник. 

Керуючись мотивами, особа ставить перед собою ту чи іншу мету, яка тісно 

пов’язана з її потребами й інтересами.  

Якщо метою злочину, спрямованого проти об'єктів електроенергетики або 

зв'язку, є задоволення корисливих потреб, то залежно від особливостей 

суб’єктивної сторони й наслідків, що об’єктивно наступили, діяння 

кваліфікуватиметься або тільки як злочин проти власності, або за сукупністю 
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складів злочинів, які передбачають відповідальність за відповідне посягання на 

власність і за відповідне посягання на об’єкти електроенергетики або зв'язку. 

У більшості випадків мета не впливає на кваліфікацію скоєного, яка 

здійснюється за відповідними статтями, що передбачають  відповідальність за 

посягання на об’єкти електроенергетики або зв'язку. 

 

1.4. Суб’єкт злочинів 

 Суб’єкт злочину у загальному розумінні – це особа, яка вчинила злочин. 

Згідно зі ст. 18 КК України суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка 

вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наступати 

кримінальна відповідальність. Тобто кримінальний закон наділяє суб'єкта злочину 

такими взаємопов’язаними ознаками: 1) фізична особа; 2) осудна особа; 3) особа, 

котра досягла віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність. 

Встановлення ознак суб'єкта злочинів, що вчинюються проти об'єктів 

електроенергетики та зв'язку і охоплюються статтями 194
1
, 277, 292, 360 КК, 

України є важливою складовою правильної кваліфікації цих соціально 

небезпечних діянь та розмежування їх з іншими суміжними злочинами. 

Передусім, суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа, тобто 

людина. Цей висновок фактично закріплений у статтях 6, 7 і 8 КК, де вказується, 

що нести кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці й 

особи без громадянства. Тому не можуть бути визнані суб’єктом злочину 

юридичні особи (підприємства, установи, організації та ін.) або держава в цілому, 

бо такий підхід не відповідає притаманним кримінальному праву принципам 

особистої і винної відповідальності, оскільки за колективною відповідальністю 

можуть критися дійсні винуватці злочину. 

Вік, з якого може наступати кримінальна відповідальність, за загальним 

правилом і відповідно до ч. 1 ст. 22 КК України наступає після досягнення 

особою шістнадцяти років – загального віку кримінальної відповідальності. У ч. 2 

ст. 22 КК за вчинення окремих, прямо вказаних в нормі, злочинів встановлено 

знижений вік кримінальної відповідальності – чотирнадцять років. 
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Необхідно звернути увагу, що встановлення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність за посягання на об’єкти електроенергетики та зв'язку, являє 

собою істотну проблему в кримінальному праві. У частині 2 ст. 22 КК серед 

злочинів, що встановлюють відповідальність за посягання на об’єкти 

електроенергетики та зв'язку і за вчинення яких відповідальність настає з 

чотирнадцяти років, передбачається лише пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів (стаття 277 КК). Інші злочинні посягання на об’єкти 

електроенергетики та зв'язку, такі як умисне пошкодження об'єктів 

електроенергетики (ст. 194
1
 КК), пошкодження об'єктів магістральних нафто-, 

газо- та нафтопродуктопроводів (ст. 292 КК), а також умисне пошкодження ліній 

зв'язку (ст. 360 КК) у ч. 2 ст. 22 КК не вказуються, а тому, відповідно до ч. 1 ст. 18 

КК та ч. 1 ст. 22 КК, суб’єктом вказаних злочинів може бути фізична осудна 

особа, яка вчинила передбачений цими статтями злочин після досягнення 

шістнадцятирічного віку. 
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2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 

ПОШКОДЖЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із пошкодженням 

об’єктів електроенергетики, має ряд особливостей, які стосуються: 

1) організації, проведення й фіксації огляду місця вчинення кримінального 

правопорушення; 

2) отримання в юридичної особи, якій належать пошкоджені об’єкти 

електроенергетики, документів щодо завданої шкоди; 

3) залучення до кримінального провадження представника юридичної 

особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди; 

4) обставин, що підлягають доказуванню; 

5) встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, 

вчиненого в умовах неочевидності; 

6) вилучення речових доказів. 

Розглянемо кримінально-процесуальні особливості розслідування 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із пошкодженням об’єктів 

електроенергетики, більш докладно.  

Особливості організації, проведення й фіксації огляду місця вчинення 

кримінального правопорушення (далі – місця події) полягають у: 

1) з’ясуванні черговим органу внутрішніх справ (далі - ОВС) і слідчим місця 

знаходження об’єкта електроенергетики. Для цього зручно використовувати 

відомі черговому ОВС, слідчому і заявнику орієнтири (населений пункт, 

залізнична станція, ділянка автомобільного сполучення тощо) із зазначенням 

місця розташування пошкодженого об’єкта електроенергетики між цими 

орієнтирами; 

2) залученні до огляду пошкодженого об’єкта електроенергетики особи, яка 

виявила такі пошкодження. Це сприятиме однозначності висновків про виявлені 

пошкодження, особливо, якщо ця особа є працівником підприємства, на балансі 
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якого знаходиться пошкоджений об’єкт електроенергетики і якщо вона виявила 

пошкодження, оглядаючи цей об’єкт під час виконання своїх трудових обов’язків; 

3) обов’язковій присутності понятих при проведенні огляду місця події 

відповідно до абз.2 ч.7 ст.223 Кримінального процесуального кодексу (далі – 

КПК) України лише в тому разі, коли об’єкт, що оглядається, є володінням 

особи, тобто перебуває у приватній власності. Якщо ж об’єкт електроенергетики 

перебуває у державній власності, то кримінальний процесуальний закон не 

вимагає обов’язкової участі понятих при проведенні його огляду. Як правило, в 

державній власності в Україні перебувають об’єкти і лінії електропередачі з 

напругою 330 кВ і більш високою напругою. У разі, коли слідчий не впевнений у 

тому, що об’єкт електроенергетики є в державній власності, участь понятих під 

час огляду місця події є обов’язковою; 

4) обов’язковому залученні експерта-криміналіста до проведення огляду 

місця події. Це зумовлено необхідністю вилучення дактилоскопічних слідів, 

слідів зрізу металевих частин складових об’єкта електроенергетики (металевої 

стружки, що залишилася після зрізання металевих куточків1 електроопор, 

фрагментів куточків зі слідами зрізання, фрагментів кабелів), слідів 

автотранспорту тощо. У разі, якщо експерт-криміналіст по причині 

конструкційних особливостей пошкодженого об’єкта електроенергетики не має 

технічної можливості вирізати фрагмент металевого куточку чи кабелю, слідчому 

рекомендується провести повторний огляд місця події за участю працівників 

спеціалізованого підприємства2, котрі будуть проводити відновлювальні роботи і 

матимуть технічні можливості вирізати потрібний фрагмент металевого куточку 

чи кабелю; 

                                                 
1 В матеріалах розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

пошкодженням об’єктів електроенергетики, використовуються, як схожі за 

змістом, терміни «металеві кутки» та «металеві кутники».  
2
 Наприклад, Державне підприємство Національна енергетична компанія 

«Укренерго» та його відокремлені підрозділи. 
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5) обов’язковому використанні нанесеного на об’єкт електроенергетики 

маркування (номеру об’єкта) при описі об’єкта електроенергетики в протоколі 

огляду місця події (додаток 1); 

При проведенні огляду місця події особлива увага слідчого повинна бути 

приділена описові стану об’єкта електроенергетики, а також виявлених 

пошкоджень і слідів кримінального правопорушення. Виявлені факти відсутності 

металевих куточків та сліди їх зрізу детально фіксуються в протоколі огляду 

місця події і фотографуються (додатки 2.1-2.8). До протоколу огляду складається і 

долучається фото таблиця. Вилучені під час огляду місця події речі відповідно до 

ч.5 ст.237 КПК України підлягають негайному опечатуванню із завіренням 

підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. Опечатування вилучених 

речей повинно здійснюватися таким чином, щоб виключити можливість їх 

непомітного пошкодження чи підміни. 

Після визначення керівником органу досудового розслідування слідчого, 

який здійснюватиме досудове розслідування кримінального правопорушення, 

останній повинен отримати від юридичної особи, якій належать пошкоджені 

об’єкти електроенергетики, наступні документи: 

1) відношення (додаток 3): 

2) довідка про вартість викрадених складових частин об’єкту 

електроенергетики, якщо було викрадено певне майно (додаток 4); 

3) розрахунок вартості викраденого майна (додаток 5); 

4) калькуляція щодо відновлення пошкодженого майна (додаток 6); 

5) цивільний позов (додаток 7). 

В разі виникнення сумнівів щодо належності місця розташування 

об’єкта електроенергетики до території, яка обслуговується певним слідчим 

підрозділом, такі сумніви усуваються через отримання в обласній або районній 

державній адміністрації Державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою (додатки 8.1, 8.2). Питання про належність місця 

розташування об’єкту електроенергетики до території обслуговування певного 
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слідчого підрозділу вирішується з урахуванням місця дислокації слідчого 

підрозділу та норм ст.216 КПК України, якою регламентується підслідність. 

Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пошкодженням 

об’єктів електроенергетики, має особливості залучення до кримінального 

провадження представника юридичної особи, якій кримінальним 

правопорушенням завдано майнової шкоди. Цей представник у таких 

кримінальних провадженнях виступає одноособово як представник потерпілого і 

як представник цивільного позивача. Юридичну особу, якій кримінальним 

правопорушенням завдана майнова шкода3, слід визнавати потерпілим на підставі 

ст.55 КПК України. Ця ж юридична особа у зв’язку з завданням їй майнової 

шкоди набуває статусу цивільного позивача на підставі ст.61 КПК України після 

пред’явлення в кримінальному провадженні цивільного позову (додаток 7).  

При залученні до кримінального провадження представника юридичної 

особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, потрібно 

враховувати положення ст.ст. 58, 63 КПК України. Відповідний працівник 

юридичної особи повинен надати слідчому документи, необхідні для участі в 

кримінальному провадженні як представника потерпілого і цивільного позивача 

(цієї юридичної особи): 

- копії установчих документів юридичної особи – якщо представником 

потерпілого, цивільного позивача є керівник юридичної особи чи інша 

уповноважена законом або установчими документами особа; 

- довіреності – якщо представником потерпілого, цивільного позивача є 

працівник юридичної особи, яка є потерпілим, цивільним позивачем. Як правило, 

представником потерпілого і цивільного позивача в кримінальних провадженнях 

зазначеної категорії виступає юрист відповідної юридичної особи; 

- свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордеру або 

договору із захисником у разі, якщо керівник юридичної особи, якій завдана 

шкода виявить бажання щоб інтереси юридичної особи в кримінальному 

                                                 
3
 Про завдання майнової шкоди зазначається в документах, наведених у додатках 

3-6. 
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провадженні представляв адвокат. Залучення адвоката керівником юридичної 

особи не є характерним для таких кримінальних проваджень, втім законом така 

можливість представництва юридичної особи не виключається. 

Під час доказування при розслідуванні кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з пошкодженням об’єктів електроенергетики, необхідно враховувати 

наступні особливості: 

- зазначені кримінальні правопорушення вчиняються переважно за межами 

населених пунктів або на їх окраїнах, в степу, на території сільськогосподарських 

угідь; 

- способи вчинення цих кримінальних правопорушень переважно полягають 

у: 1) розукомплектуванні металевих складових (куточків); 2) вилученні 

трансформаторного масла з трансформаторів електричних підстанцій; 

- тривалість часу з моменту вчинення кримінального правопорушення, 

пов’язаного з пошкодженням об’єкту електроенергетики, до виявлення даного 

пошкодження й повідомлення про це ОВС, особливо в разі пошкодження 

електроопори високовольтних ліній електропередачі може бути значною. Це 

зумовлюється особливостями розташування й експлуатації електроопор, яка 

здійснюється спеціалізованими підприємствами і включає в себе огляди 

електроопор4. Огляди електроопор поділяються на технічні і охоронні. Технічні 

огляди проводяться з періодичністю 3 рази на рік. Охоронні огляди проводяться з 

періодичністю 1 раз на 2 місяці. Таким чином, період часу з моменту вчинення 

кримінального правопорушення до його виявлення з урахуванням відсутності 

технічних засобів сповіщення про пошкодження об’єкту електроенергетики, може 

досягати 2 місяців. 

При розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

пошкодженням об’єктів електроенергетики, підлягають доказуванню наступні, 

передбачені в ст.91 КПК України, обставини: 

                                                 
4
 Огляди електроопор плануються і здійснюються на підставі наказу Міністерства 

палива та енергетики України №296 від 13.06.2003 «Про затвердження та 

введення в дію нормативного документа «Технічна експлуатація електричних 

станцій і мереж. Правила»». 



24 

 

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики, якщо ці дії 

призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об’єктів або 

спричинили небезпеку для життя людей); 

2) винуватість обвинуваченого у пошкодженні або руйнуванні об’єктів 

електроенергетики, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення. Відповідальність за ст.194-1 КК України настає в разі 

доказування умисної форми вини (прямий або непрямий умисел) при вчиненні 

діяння, спрямованого на пошкодження або руйнування об’єктів 

електроенергетики [15, C.228]; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат. Майнова шкода визначається за допомогою 

витребування довідки про вартість викраденого майна (додаток 4), розрахунку 

вартості викраденого майна (додаток 5) і калькуляції щодо відновлення 

пошкодженого майна (додаток 6). Іншими матеріалами розслідування також 

повинно бути відповідно доведено, що саме зазначене у перелічених документах 

(додатки 4-6) майно стало предметом злочинного посягання, його вартість, 

індивідуальні ознаки; призначення майна, в якому стані воно перебувало у 

момент вчинення пошкодження; чим підтверджується наявність вказаного майна 

у конкретний час і в конкретному місці. Розмір процесуальних витрат доказується 

відповідно до положень гл.8 КПК України; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження. На ступінь тяжкості умисного 

пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики впливають наступні 

ознаки: повторність, вчинення цих дій за попередньою змовою групою осіб, або 

загально небезпечним способом. Відповідальність за такі діяння передбачається в 

ч.2 ст.194-1 КК України у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти 

років. Таким чином, якщо злочин кваліфікується за ч.2 ст.194-1 КК України, то 
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він є тяжким. Крім того, ступінь тяжкості даного злочину підвищиться у разі, 

коли дії із умисного пошкодження або руйнування об’єктів електроенергетики 

спричинять загибель людей (смерть хоча б однієї особи) або інші тяжкі наслідки 

(заподіяння тяжких тілесних ушкоджень хоча б одній особі, середньої тяжкості – 

двом і більше особам тощо [28]). Відповідальність за такі діяння передбачена в ч.3 

ст.194-1 КК України у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти 

років, що дає підстави віднести цей злочин до категорії особливо тяжких; 

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання. Ці обставини визначені в розділі ІХ КК України 

та розділі ХІІ КК України. 

При розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

пошкодженням об’єктів електроенергетики, може виникнути необхідність у 

доказуванні інших важливих обставин. 

Особливості встановлення осіб, причетних до кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із пошкодженням об’єктів електроенергетики, 

вчинених в умовах неочевидності (коли правопорушення наявне, проте відсутні 

особи, які підозрюються в причетності до його вчинення). Ці особливості 

зумовлені вчиненням пошкоджень об’єктів електроенергетики за межами 

населених пунктів, на їх окраїнах, в степу тощо. Особливості полягають в 

можливості слідчого застосувати на підставі ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 

захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до 

документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та 

містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з’єднання, 

SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК 

України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядається слідчим 

суддею місцевого суду за участю слідчого та особи, у володінні якої знаходяться 

документи (представника оператора чи провайдера телекомунікацій). Отримання 

слідчим тимчасового доступу до зазначених документів надає йому змогу 

ознайомитися з фактичними даними про I-mei номери мобільних телефонів і Sim-
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карти, які працювали поблизу пошкодженого об’єкта електроенергетики під час 

вчинення кримінального правопорушення та відомостями про Sim-карти, з якими 

працювали встановлені мобільні телефони пізніше. Крім того, слідчий у межах 

цього ж тимчасового доступу до документів може отримати фактичні дані про: 

1) з’єднання встановлених ним Sim-карт з іншими мобільними або міськими 

телефонними номерами; 

2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій 

(абонентський номер, SIM-карти, I-mei, MAC-адреса, IP-адреса та ін.); 

3) колишнє (до вчинення кримінального правопорушення) місце 

перебування ідентифікованого кінцевого обладнання телекомунікацій (за 

азимутом) у зоні дії певних базових станцій у певний час або його проміжок; 

4) прізвища, імена, по-батькові та інші відомості про споживачів 

телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання 

телекомунікацій (за умови наявності в операторів та провайдерів телекомунікацій 

таких даних); 

5) маршрути переданої інформації незалежно від виду телекомунікаційної 

мережі; 

6) вихідні з’єднання – номери сторін, з якими зв’язувалися, навіть якщо 

зв’язку не було встановлено; 

7) початок, кінець та тривалість з’єднань без розкриття змісту переданої 

інформації; 

8) фактичне місце призначення та проміжний абонентський номер у разі, 

якщо зв’язок був переадресований тощо [11, С.300-304]. 

Виконуючи ухвалу про тимчасовий доступ до зазначених документів, крім 

ознайомлення з вищезазначеними фактичними даними, слідчий може зробити 

копії документів, до яких він мав доступ, або вилучити їх у разі прийняття 

відповідного рішення слідчим суддею на підставі ст.ст. 159, 165 КПК України. 

Встановивши телефонні номери осіб, з якими спілкувалися власники мобільних 

телефонів, знаходячись поблизу місця вчинення кримінального правопорушення 

(під час його вчинення або пізніше), слідчий може допитати їх як свідків. В ході 
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цих допитів слідчий може встановити осіб, які перебували поблизу під час 

вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного з пошкодженням об’єкта 

електроенергетики. Отримавши фактичні дані про користувачів зазначених 

мобільних телефонів, слідчий зможе встановити їх місцезнаходження, викликати 

їх, допитати і забезпечити в разі необхідності в подальшому їх особисту участь у 

кримінальному провадженні. В разі неможливості встановити їх 

місцезнаходження без проведення негласних слідчих (розшукових) дій, воно 

може бути встановлено через проведення негласної слідчої (розшукової) дії – 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу5. Після встановлення 

місцезнаходження певного радіоелектронного засобу можна встановити 

місцезнаходження і особу його користувача. 

Звісно, сама по собі доказова інформація про знаходження мобільного 

телефону в певний час поблизу пошкодженого об’єкта електроенергетики ще не 

доводить причетність власника мобільного телефону до вчинення цього злочину. 

Втім, використовуючи цю інформацію слідчий зможе ретельніше встановити 

обставини вчинення злочину, краще спланувати проведення подальших слідчих 

дій (обшуків, допитів очевидців вчинення злочину, працівників пунктів прийому 

металобрухту тощо). Негласна слідча (розшукова) дія встановлення 

місцезнаходження радіоелектронного засобу може проводитися при розслідуванні 

злочинів будь-якої тяжкості. Якщо в результаті розслідування кримінального 

правопорушення отримано фактичні дані про те, що встановлений громадянин чи 

організована злочинна група продовжують вчиняти тяжкі чи особливо тяжкі 

злочини, прокурором на підставі п. 4 ст. 246, ст. 271 КПК України може бути 

прийнято рішення про здійснення контролю за вчиненням злочину. 

Особливості вилучення речових доказів при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з пошкодженням об’єктів електроенергетики. Речові 

докази у вигляді викрадених металевих куточків, засобів їх зрізання (тобто, 

                                                 
5
 Проведення негласних слідчих дій регламентується, крім КПК України, 

Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій [30] 

та іншими відомчими нормативними актами. 
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певного майна) можуть бути вилучені на підставі ст.159 КПК України в 

результаті тимчасового доступу до речей за умови прийняття рішення слідчим 

суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). У разі невиконання володільцем речей 

ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК 

України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, під час 

якого розшукувані речі можуть бути вилучені на підставі ст.234 КПК України. 

Для проведення зазначених слідчих дій доцільно залучати спеціалістів, у тому 

числі працівників спеціалізованих підприємств магістральних електромереж, які 

можуть надавати допомогу слідчому впізнати викрадене майно. Зокрема, 

підприємствами магістральних електромереж з метою полегшення впізнання 

куточків з електроопор, здійснюється їх помічення флуоресцентною речовиною, 

що дає змогу швидко ідентифікувати їх належність до складових електроопор. 

Таке помічення здійснюється флуоресцентною універсальною емаллю в 

аерозольній упаковці «Ньютон» через розпилення флуоресцентних плям на 

металеві куточки електроопор на однаковій відстані близько 0,5 метра між цими 

плямами (додаток 9). Флуоресцентні плями яскраво світяться різними кольорами 

при спрямуванні на них ультрафіолетового променю від портативного 

ультрафіолетового детектора «Pro-4р». Після виявлення викрадених речей, вони 

вилучаються. В разі вилучення металевих куточків, інших речових доказів при 

виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей з їх виїмкою на 

підставі ст.ст.159, 165 КПК України, чи при проведенні обшуку на підставі 

ст.234 КПК України сторона обвинувачення повинна забезпечити зберігання 

речових доказів відповідно до ст.100 КПК України. Слідчі повинні враховувати, 

що відповідно до ч.7 ст.236 КПК України якщо вилучені речові докази не входять 

до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 

проведення обшуку, і не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 

то вилучені речі вважаються тимчасово вилученим майном. Тимчасово 

вилученим майном вважаються також речі, вилучені в результаті огляду на 

підставі ч.7 ст.237 КПК, якщо вони не відносяться до предметів, вилучених 

законом з обігу. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, 
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прокурора до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна повинно 

бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше 

майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно 

до ч.6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна 

слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня 

надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої 

його було вилучено. Речові докази, на які накладено арешт, зберігаються 

стороною обвинувачення відповідно до ст.100 КПК України та постанови 

Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 р. «Про реалізацію окремих 

положень Кримінального процесуального кодексу України». 
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3. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ПОШКОДЖЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

Порядок призначення експертизи включає низку процесуальних та 

організаційних дій, що їх необхідно виконати слідчому або іншій вказаній у законі 

процесуальній особі, яка призначає експертизу. В деяких випадках висновки 

експертизи слугують єдиною підставою для визнання провини або встановлення 

алібі підозрюваного чи звинуваченого. Багато в чому це залежить від тактики 

призначення експертизи. 

Призначення експертизи – це процесуальна дія, яка включає визначення 

підстав для проведення експертизи, формулювання питань, що їх повинні 

вирішити експерти, у деяких випадках вибір експерта, складання ухвали про 

призначення експертизи, ознайомлення з цією ухвалою обвинуваченого та 

роз'яснення йому його прав. Воно пов'язане також із розв’язанням низки 

процесуальних питань: вибір часу й місця проведення експертизи, підготовка 

порівняльних матеріалів, визначення початкових даних і матеріалів, з якими 

необхідно ознайомити експерта, та ін.  

Отже, експертиза – це процесуальна дія, що полягає у проведенні за 

дорученням слідчого (органу досудового розслідування) або суду у встановленій 

законом процесуальній формі досліджень різних об'єктів відповідними фахівцями 

й дачі на основі цих досліджень висновків зі спеціальних питань. Одержувані при 

експертизі висновки є джерелами доказів, а фактичні дані, що містяться в них, – 

доказами. Експертиза призначається постановою слідчого (ухвалою суду) за 

матеріалами кримінального провадження і доручається відповідному судовому 

експерту. 

Предметом експертизи є питання, що належать до будь-якої галузі знань, 

окрім сфери права, оскільки вирішення правових питань є виключною 

компетенцією органів слідства, прокуратури та суду. У кримінально-

процесуальному законодавстві вказані загальні підстави призначення експертизи, 



31 

 

встановлений порядок її проведення, визначені права та обов'язки її учасників. 

Тактику проведення судових експертиз розробляє криміналістика, спираючись на 

кримінально-процесуальний закон і використовуючи в цих цілях слідчу, судову та 

експертну практику. Поняття “тактика експертизи” вперше визначив І.Ф. Крилов 

як “систему вироблених наукою й практикою прийомів та способів, 

застосовуваних на основі процесуального закону при підготовці, призначенні й 

проведенні експертизи з метою найбільш ефективного використання спеціальних 

пізнань при розв’язанні питань, що мають значення для встановлення істини в 

розслідуваній або розгляданій у суді справі”. До змісту тактики проведення 

експертизи вчений включає: 1) встановлення підстави призначення експертизи в 

кримінальному процесі; 2) характер та обсяг матеріалів, необхідних для 

експертизи; 3) способи їх підготовки; 4) час призначення експертизи; 5) вибір 

експерта й експертної установи; 6) взаємостосунки слідчого та експерта в ході 

експертизи; 7) терміни проведення експертизи; 8) методи й форми оцінки 

висновку експерта слідчим та судом. 

Окрім перерахованих у ст. 242 КПК випадків обов'язкового призначення 

експертиз, практика визнає необхідним проведення експертиз також за окремими 

категоріями проваджень. 

Слідчому й суду передусім необхідно визначити підстави призначення 

експертизи. Питання про це розв'язується з огляду на вимоги процесуального 

закону й наявність у кримінальному провадженні (справі) питань, з'ясування яких 

вимагає спеціальних знань. Саме тому підстави призначення технічної експертизи 

документів, як і інших видів експертиз, завжди визначаються двома важливими 

елементами: 1) необхідність встановлення конкретних обставин справи, що 

підлягають доведенню; 2) потреба у спеціальних пізнаннях для встановлення 

таких обставин.  

Закон вказує на час призначення експертизи тільки в найзагальнішому 

вигляді: експертиза призначається, коли у слідчого та суду виникли питання, для 

вирішення яких потрібні спеціальні знання. 
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Визнавши призначення експертизи необхідним, а матеріал достатнім, 

слідчий або суддя повинен негайно призначити експертизу. Чим раніше це буде 

зроблено, тим меншою буде небезпека затягування термінів розслідування і 

втрати необхідної інформації. Тому більшість криміналістичних та інших 

експертиз проводяться на самому початку розслідування. Призначаються 

експертизи й на пізнішому етапі, а іноді й наприкінці розслідування 

кримінального провадження, цивільної чи іншої справи. Це залежить від збирання 

й вивчення матеріалів для проведення експертизи, що їх доцільно здійснювати 

якнайшвидше. Затримку з призначенням експертизи слід визнавати тактичною 

помилкою. 

При виборі моменту призначення судової експертизи треба мати на увазі: 1) 

особливості й стан об'єктів, що підлягають експертному дослідженню; 2) 

необхідність отримання порівняльних зразків та інших матеріалів, необхідних для 

дослідження; 3) специфіку й методи майбутніх досліджень; 4) місце проведення 

експертизи та умови доставляння туди необхідних матеріалів; 5) особливості 

справи, за якою призначається експертиза, і характер питань, що підлягають 

розглядові експерта. 

При визначенні часу призначення експертизи слід враховувати також 

необхідність проведення слідчих дій після отримання висновку експерта, а також 

роз’яснень та пояснень учасників судового процесу під час розгляду цивільної, 

господарської, адміністративної чи іншої справи. Зокрема, слідчий повинен 

тактично правильно надати висновок експерта обвинуваченому, а суддя 

зацікавленій особі, маючи на увазі, що проведення цієї обов'язкової дії може 

спричинити за собою необхідність інших процесуальних дій. 

Кримінально-процесуальний та Цивільний закон встановлює єдиний 

процесуальною порядок призначення експертизи, криміналістика ж виробляє 

деякі тактичні правила її призначення. 

Так, одним із важливих чинників, від якого залежить успіх розслідування, є 

своєчасність призначення експертизи та вміле використання її результатів. 
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При призначенні експертизи необхідно враховувати характер питань, які 

ставляться перед експертом, наукові можливості експертної установи, 

компетенцію судового експерта й інші чинники. 

На велике значення формулювання питань експерту часто звертається увага в 

науковій літературі. Але вважати проблему постановки питань експерту вичерпаної 

було б передчасно. Круг завдань, що вирішуються судовою експертизою, постійно 

розширюється, з’являються нові роди і види експертиз, логічні, структурні зв’язки 

між ними, оновлюються методики. Загальні ж вимоги до питань, такі як чіткість, 

недвозначність і т. ін., їх сенс і значення – ці важливі моменти в літературі 

порушуються досить рідко.  

Важливу роль відіграє правильне, науково обґрунтоване визначення 

експертного завдання, тобто постановка питання перед експертом. 

Питання, які ставляться на вирішення експертизи, повинні належати до 

сфери спеціальних знань судового експерта й не виходити за її межі. Вони мають 

витікати з обставин кримінального провадження або справи , бути конкретними, 

зрозумілими, чіткими, ставитися в певній логічній послідовності та сприяти тому, 

щоб висновок експерта був вичерпним. 

Аналіз слідчої та судової практики свідчить, що в дійсності при призначенні 

експертиз у ряді випадків порушуються і вимоги Закону, і рекомендації 

криміналістики. Так, на вирішення експертів ставляться питання правового 

характеру. Іноді питання формулюються нечітко, неконкретно, а іноді й узагалі 

безграмотно. Ставляться питання, для розв’язання котрих експертиза не має 

відповідних методик, або ж узагалі не потрібні спеціальні знання. 

Виходячи з вивчення матеріалів кримінальних справ та кримінальних 

проваджень по розслідуванню кримінальних справ та кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з пошкодженням об’єктів електроенергетики, можна 

зробити висновок, що найбільш значущими судовими експертизами, які 

допомагають слідчому встановити істину по кожному злочину є: експертиза 

металів і сплавів, трасологічна і товарознавча експертиза.  
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Трасологічна експертиза 

 

Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або 

визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об'єктів за 

матеріально фіксованими слідами - відображеннями їх слідоутворювальних 

поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні 

завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).  

Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які 

належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких 

інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей 

слідоутворювальних об'єктів.  

Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність 

на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, 

придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що 

орієнтують на пошук зазначених об'єктів.  

Для вирішення ідентифікаційних завдань експерту необхідно надати: 

предмети зі слідами, а якщо вилучити їх неможливо, то копії слідів (зліпки, 

фотознімки); об'єкти, якими, за припущенням органу (особи), який (яка) 

призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), могли бути залишені ці сліди; 

дані про час виявлення слідів, умови, у яких були об'єкти зі слідами до їх 

направлення на експертизу.  

На експертизу направляються як об'єкти дослідження - сліди (предмети, 

речовини), об'єкти-слідоносії, їх частини зі слідами-відображеннями, копії слідів-

відображень, вилучені з місця події, які мають бути належним чином упаковані, 

опечатані, забезпечені пояснювальним написом, засвідченим підписами слідчого і 

понятих. Для вирішення ідентифікаційного питання надсилаються об'єкти, які 

можливо залишили слід і вилучені в осіб, причетних до зло чину (різні знаряддя і 

пристосування для перекусу дроту). 

Об'єкти дослідження направляються в упаковці, яка забезпечує їх 

збереження. Речові докази і порівняльні зразки упаковуються окремо.  
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Порівняльні зразки позначаються індивідуальними позначками і 

посвідчуються підписом органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу 

(залучив(ла) експерта).   

 

Орієнтований перелік питань, які ставляться на вирішення трасологіної 

експертизи 

 

1. Яким способом відокремлено від предмета його частину?  

2. Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?  

3. Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об'єкта?  

4. До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?  

5. У результаті яких дій (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, 

перекусу, свердління тощо) утворилися ці сліди? 

6. Яка послідовність утворення слідів? 

7. Якими знаряддями й інструментами утворені сліди злому? 

8. Чи відобразилися в слідах характерні ознаки цих знарядь та  інструментів 

(дефекти, сліди обробки тощо)? 

9. Які сліди (частки речовин) могли утворитися на застосованих для злому 

знаряддях та інструментах при здійсненні злому? 

10. Чи залишені сліди, виявлені на місці події, знаряддям (інструментом), 

вилученим у підозрюваного? 

 

Експертиза металів та сплавів 

 

Металознавча експертиза металів (сплавів) проводиться з метою виявлення 

металевих частинок і слідів металізації на об'єктах, дослідження якісного та 

кількісного складу металів і сплавів та виробів з них, встановлення технології і 

часу виготовлення виробів з металів і сплавів, умов їх експлуатації, видозмін, 

пов'язаних з обставинами даної події. 

 

Об'єкти металознавча експертизи досить різноманітні: 
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- вироби із сталі і їх заготовки: саморобні і заводського виготовлення ножі, 

кинджали, кортики, кастети і інші сталеві предмети, їх фрагменти, уламки; 

- частини зруйнованих металевих деталей і засобів та інших механізмів; 

- частинки і тирсу замикаючих і сигнальних пристроїв; 

- дріт; 

- кабельні вироби, металеві труби, металорукава та їх фрагменти; 

- вироби з дорогоцінних металів і сплавів, ювелірні вироби, самородне 

золото; 

- сліди металізації; 

- вироби та їх частини з кольорових металів побутового призначення (посуд, 

предмети одягу і пр.) і багато іншого. 

Об'єкти металознавчої експертизи найбільш часто зустрічаються при 

розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з пошкодженням об’єктів 

електроенергетики і можуть бути об'єктами дослідження не тільки експертизи 

даного роду, але й комплексної металознавчої, інших класів і підкласів експертиз: 

трасологічної, електротехнічної, пожежно-технічної, балістичної, 

вибухотехнічної, автотехнічної. Металознавча експертиза затребувана митними 

органами за зовнішньоторговельними операціями. 

 

Орієнтований перелік питань, які ставляться на вирішення експертизи 

металів та сплавів 

 

1. З якого металу, сплаву виготовлений даний предмет (фрагмент)? 

2. Яка марка даного металу, сплаву; яка область застосування даного металу, 

сплаву? 

3. Чи мається на представленому об'єкті металеве покриття? 

4. Які його склад і призначення; чи є на об'єкті-носії, частки металу; який їхній 

склад; для виготовлення яких побутових виробів цей метал міг бути 

призначений? 
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5. Чи є на об'єкті-носії сліди металізації і якого складу; який джерело їх 

походження; предметом якої форми і розмірів вони могли бути залишені? 

6. Чи є представлений на дослідження метал (сплав) дорогоцінним; яке в ньому 

процентний вміст компонентів і який пробі воно відповідає; чи відноситься 

дана золото до самородної або промислового; виготовлено чи даний 

ювелірний виріб із самородного або промислового золота; з якого родовища 

відбувається дане самородне золото? 

7. Який спосіб виготовлення даного виробу; якою обробці воно піддавалося; 

протягом якого часу відбувалося окислення (покриття іржею) предмета; які 

причини і механізм руйнування даного металевого об'єкта (вузла, деталі)? 

8. Чи є металева монета, медаль підробленої; їх якого сплаву і яким способом 

(наприклад, лиття в неметалічну або металеву форму, штампування за 

допомогою матриці і пуансона, виготовлених гравіюванням і пр.) вона 

виготовлена? 

9. Чи є сліди оплавлення на представлених металевих об'єктах; сталося чи 

оплавлення кабельних виробів (електропроводів і кабелів), металевих труб і 

металорукавів, корпусів електрощитів та інших виробів в результаті 

зовнішнього термічного впливу або аварійного режиму роботи електромережі; 

якщо оплавлення виникло через аварійного режиму, то за яких умов 

(наприклад, до пожежі: кімнатна температура і відсутність в повітрі продуктів 

згоряння, або в процесі розвитку пожежі: в умовах підвищеної температури і 

задимлення)? 

10. Яким способом розділений на частини даний металевий предмет; не 

використовувався чи для цього апарат термічного різання, вид цього апарата; 

які зварювальні матеріали використовувалися при різанні; яка була 

кваліфікація особи, яка провадила електродугову (газокисневого) різання? 

11. Чи мають загальну групову приналежність по особливостям виготовлення і 

експлуатації металевий виріб (фрагмент) і порівняльні зразки? 

12. З одного чи й того ж сплаву, марки сталі виготовлені даний об'єкт і 

порівняльні зразки? 
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Мікрочастки металів і сплавів і сліди металізації (у комплексі з іншими 

об'єктами) можуть бути використані з метою встановлення факту контактної 

взаємодії предметів. 

Наприклад, при проведенні металознавча експертизи оплавлених проводів 

металознавча експертиза встановлює умови утворення оплавлення металу; в 

комплексі з електротехнічною - вирішуються питання, пов'язані з причинами 

виникнення аварійних режимів роботи електромережі, а комплексно з пожежно-

технічною - наявність причинно-наслідкового зв'язку аварійного режиму в 

електромережі, плавлення провідника і виникнення пожежі. 

В рамках металознавчої експертизи для виявлення мікрочастинок чорних 

металів використовуються невеликі постійні магніти. Мікрочастки металів і 

сплавів і сліди металізації вилучають разом з предметом-носієм. Фрагменти 

електропроводки, містять оплавлення, маркуються, місця їх вилучення 

позначаються на електричній схемі об'єкта і його плані. 

Для проведення металознавчої експертизи металеві об'єкти упаковуються 

кожний окремо в паперові пакети або картонні коробки та забезпечуються 

пояснювальними написами. Якщо на них є сторонні нашарування, наприклад, 

крові, або об'єкти вологі, перед пакуванням їх необхідно висушити при кімнатній 

температурі. Герметична упаковка вологих металевих об'єктів або об'єктів з 

нашаруваннями біологічної природи, наприклад, в поліетиленову плівку, вкрай 

небажана, оскільки можуть початися процеси корозії металів і розкладання 

(гниття) нашарувань. 

 

Товарознавча експертиза 

 

Товарознавча експертиза визначає належність товарів (товарної продукції) 

до певної класифікаційної категорії, якісні зміни товарної продукції та причини 

цих змін, спосіб виробництва, вартість товарної продукції (у т.ч. відсутньої) та 

інші питання, що стосуються дослідження товарів різних видів. 
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 До числа об'єктів товарознавчої експертизи, яка провадиться в експертних 

установах, належать: будівельні, меблеві, ювелірні, косметичні, галантерейні, 

канцелярські товари, одяг, взуття, побутова техніка, фото-, радіо- та 

відеоапаратура і матеріали, обчислювальна техніка. Об'єктами експертизи цього 

виду можуть бути й інші товари, якщо в експертній установі є фахівці відповідної 

спеціалізації. 

 Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи експерту 

надається об'єкт дослідження. Громіздкі предмети досліджуються за 

місцезнаходженням. Якщо ці об'єкти перебувають за місцем проживання 

громадян, то особа або орган, які призначили експертизу, зобов'язані забезпечити 

експертові можливість їх огляду.  

 Якщо перед експертом поставлено питання про вартість майна, особа або 

орган, які призначили експертизу, мають зазначити, за станом на який час 

належить вирішувати поставлене питання. 

 На експертизу може бути поставлене питання про вартість відсутнього 

майна. У цих випадках особа або орган, які призначили експертизу, повинні 

зазначити, на підставі яких матеріалів справи, що містять відомості про відсутні 

об'єкти, повинна проводитись експертиза (рахунки, товарно-транспортні накладні, 

описи в позовних заявах, протоколах допиту потерпілих та ін.), і надати 

експертові ці матеріали (їхні копії) або навести ці відомості у постанові (ухвалі) 

про призначення експертизи. 

Об'єкти дослідження направляються експертові в упаковці, яка забезпечує їх 

зберігання. 

Основними критеріями при оцінці товару є його товарна характеристика, 

показники якості, технічний чи технологічний стан, споживча цінність та 

купівельна привабливість. 

Основними товарними характеристиками, необхідними для ідентифікації 

об'єктів дослідження, є наступні дані: 

- торгова марка; 

- модель виробу; 
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- комплектність; 

- матеріал виготовлення; 

- країна виробник; 

- дата придбання і термін експлуатації; 

- технічні характеристики; 

- особливості оформлення і виконання, залежно від групи товарів. 

   Як показує експертна практика, такий вид оцінки, як визначення розміру 

матеріальної шкоди , є одним з найбільш затребуваних у випадках виходу з ладу 

радіоелектронної апаратури, оргтехніки, побутової техніки, встановленої у 

приміщеннях, в результаті аварійних режимів в електричній мережі. 

 При проведенні огляду експерт вивчає фактичні зміни, пов’язані зі 

зниженням функціональності виробів від впливу зовнішніх несприятливих 

факторів.  

 При проведенні товарознавчого дослідження експерт на основі візуально  

встановлених пошкоджень визначає загальний ступінь зносу від погіршення 

технічних і експлуатаційних показників якості виробів, порівняно з положеннями 

регламентованих документів, що безпосередньо виражається в співвідношенні 

вартості об'єктивно необхідних ремонтних робіт по відновленню об'єктів до 

первинного стану. 

 

Орієнтований перелік питань, які ставляться на вирішення товарознавчої 

експертизи 

 

1. Найменування товару, до якого виду, сорту та артикулу він відноситься, яким 

підприємством виготовлений? 

2. Ідентичність товару іншому пред'явленому товару, який випускається 

підприємством або зберігається в організації? 

3. Відповідність якості виробів вимогам ДСТУ або вимогам технічних умов 

контрактів та затверджених зразків?  

4. Вимоги яких ДСТУ, ГОСТів або яких технічних умов контракту повинні 

висовуватися до даного товару?  
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5. Чи не є представлена продукція товаром кустарного виробництва? 

6. Час випуску товару, підприємство-виробник?  

7. З якого виду сировини виготовлено показаний товар? 

8. Чи виготовлено даний товар з доброякісної сировини або ця сировина була 

недоброякісною?  

9. Який ступінь зносу представленого товару? 

10. Чи неоднаковий ступінь зношення даних виробів? 

11. Який відсоток вмісту цінних металів у представленому виробі. Чи не є цей 

відсоток знижений (або підвищений) порівняно з тим, який встановлено 

ГОСТами, ДСТУ або ТУ? 

12. Чи складається цей товар з визначених компонентів?  

13. Яка вартість (кілограма, літра, метра, штуки) представленого товару? 

14. Як   може   бути   розшифроване  маркування   представленого   товару.   Що  

окремі цифри і букви, які проставлені на даному товарі. Чи відповідають дані 

маркування даним фактичної якості і сорту товару? 

Слідчий або суд, визнавши, що експертиза необхідна, повинен зібрати й 

надати експертові або експертній установі весь необхідний матеріал. Закон 

безпосередньо вказує, що надання в розпорядження експерта або експертної 

установи матеріалів для проведення експертизи покладене на слідчого або суд. На 

експертизу слід подавати тільки перевірені дані, оскільки інакше експерт може 

бути введений в оману й надати неправильний висновок. Поданий на експертизу 

матеріал повинен бути повним і якісним, його фіксація має відповідати 

процесуальному законові. Ці вимоги дуже важливі, позаяк експерт дає висновок, 

спираючись на зібраний і представлений матеріал. Забезпечення повноти 

матеріалів не треба змішувати з накопиченням максимально можливого їх обсягу, 

тому що дослідження матеріалів, які безпосередньо справи не стосуються, лише 

подовжує терміни експертизи й може призвести до перевищення експертом своєї 

компетенції. 

Для того, щоб остаточно завершити етап викладення відомостей отриманих 

в процесі дослідження, експерт в структурі свого висновку, повинен довести 
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ланцюжок свої висновків до етапу, на якому подальше розуміння висновку 

експерта, не вимагає спеціальних знань. 

Тому, щоб висновок експерта був істинним необхідно дотримуватись 

наступних вимог: 

1. Більшість положень або відомостей, які використовує або на які 

посилається експерт повинні відповідати досягненням науки і бути 

перевіреними практикою. 

2. Відомості про обставини справи отримані з матеріалів справи повинні бути 

достовірними. 

3. Сам висновок повинен бути даний без порушення законів логічного 

мислення. 

На експертизу слід подавати об'єкти в такому вигляді, у якому вони 

виявлені, і стільки, скільки їх виявлено. Якщо речові докази мають великі 

габарити або їх кількість велика, то їх слід сфотографувати, запечатати й 

зберігати в місці, встановленому слідчим. 

Кожен об'єкт упаковується окремо, на упаковці вказується найменування, де 

(від кого), коли і за якою справою він вилучений. Ці дані завіряються підписом 

слідчого або судді й відтисками печатки установи, яка призначає експертизу.  

Ефективне використання можливостей експертиз багато в чому залежить 

від правильності постановки питань експертові. Ці питання повинні належати до 

компетенції експерта, витікати з матеріалів розслідуваної справи й мати значення 

для правильного її вирішення, давати можливість отримання відповіді на основі 

матеріалів, наданих експертові, виходити з сучасного стану криміналістики та 

відповідного роду (вигляду) експертизи й тих методів дослідження, що ними вони 

володіють, формулюватися чітко, зрозуміло й грамотно, виключаючи тим самим 

невірне тлумачення питань, висловлюватися в суворій логічній послідовності. 

Поставлене завдання повинне бути максимально конкретизоване, щоб не 

породити сумнівів в обсязі дослідження та правильно орієнтувати експерта. 

Закон вимагає, щоб в ухвалі про призначення експертизи було вказано, які 

матеріали надаються в розпорядження експерта або експертної установи. 
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У необхідних випадках експертові може бути направлено і самі матеріали 

кримінального провадження, щоб він міг вивчити її для правильного орієнтування 

в обставинах події. При збиранні матеріалів на експертизу в низці випадків 

виникає необхідність присутності експерта на допитах, оглядах та інших слідчих 

діях, у ході яких він може ставити питання, що стосуються предмета експертизи, 

або клопотати про залучення до справи матеріалів, необхідних для експертного 

дослідження. Самостійно ж експерт не має права одержувати які-небудь матеріали 

для проведення експертизи.  

Якщо експерт вважає, що матеріали недостатні для формулювання 

висновку, він має право клопотати про надання йому додаткових матеріалів або в 

письмовій формі повідомити слідчого (суду) про неможливість дати висновок за  

представленими матеріалами. 
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