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УДК 343.211.5  

Удосконалення процесуальної регламентації з особистими і речовими джерелами інформації 
пожвавилося у зв’язку з прийняттям нового КПК України, і саме  коли були сформульовані принципово 
новітні редакції низки статей.  Тому виникає необхідність оприлюднення вказаних положень та їх 
обговорення у ході конструктивної дискусії. 

 
Improvement of procedural regulation with private and material sources of information has enhanced  in 

connection with adoption of the new procedural criminal code of Ukraine and formulation of fundamentally 
new editions of several articles. That is why it is necessary to make these regulations public and discuss them 
in the course of productive discussion. 

У д о с к о н а л е н н я  п р о ц е с у а л ь н о ї 
регламентації з особистими і речовими 
джерелами інформації останніми роками 
пожвавилося в контексті прийняття нового КПК 
України (2), коли були сформульовані 
принципово новітні редакції низки статей (3, 
с.88-108; 4, с.33-45; 5, с.150-154 та ін.). що на 
жаль, ще не є загальновідомим, і тому виникає 
необхідність оприлюднення вказаних положень 
та їх обговорення у ході конструктивної 
дискусії. 

Передусім у зв’язку з необхідністю 
удосконалення редакції ст.65 чинного КПК 
України (1) і ст.147 Проекту нового КПК (2) з 
метою уточнення поняття доказів та його 
розмежування з джерелами, суб’єктами і діями з 
отримання і процесуальними формами 
представлення пропонується п’ять частин 
відповідної статті наступного змісту. 

Частина 1: “Доказами є будь-які відомості 
про факти (внутрішні чи зовнішні прояви подій, 
явищ, речових джерел) у цілому чи їх окремі 
сторони, що мають значення для правильного 
вирішення справи та отримані від особистих і за 
допомогою речових джерел у передбаченому 
Кодексом порядку”. 

Частина 2: “Докази мають право 

отримувати слідчий (співробітник органу 
дізнання), прокурор чи суддя (судді), а якщо це 
вимагає залучення спеціальних знань, то й 
експерт”. 

Частина 3: “Допомогу слідчому 
(співробітнику органу дізнання), прокурору чи 
судді в отриманні доказів мають право надавати 
будь-які фізичні і юридичні особи через а) 
добровільну видачу їм тих речових джерел, які 
виявилися в їх володінні і можуть мати значення 
для справи; б) повідомлення про ймовірне чи 
реальне місце знаходження цих речових джерел; в) 
вказівку на тих осіб, у пам’яті яких можуть 
зберегтися значимі для справи відомості”.  

Частина 4: “Докази отримують у процесі 
слідчих дій: а) оформлення з’явлення із 
зізнанням про вчинення злочину; б) отримання 
усної заяви чи письмового повідомлення про 
вчинений злочин або його підготовку; в) допиту;                
г) очної ставки; д) перевірки показань на місці; 
е) експерименту; є) пред’явлення для впізнання; 
ж) огляду (місця події, місцевості, приміщення, 
трупа людини, тіла живої людини, документів, 
інших речових джерел); з) особистого 
дослідження (місця події, місцевості , 
приміщення, трупа людини, тіла живої людини, 
документів, інших речових джерел); і) 
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ексгумації трупа людини; и) обшуку (у тому 
числі й особи); к) виїмки; л) отримання 
інформації з каналів зв’язку;      м) накладення 
арешту на кошти і майно та передача останнього 
на зберігання; н) отримання зразків на 
експертизу; а також аналогічних судових дій та 
експертного дослідження”.  

Частина 5: “Представлення доказів 
здійснюється у формі протоколу слідчої дії чи 
судової дії, протоколу і журналу судового 
засідання і висновку експертизи” (3, с.134-135; 
4, с. 36-37). 

У розвиток даних положень у чинному 
(новому) КПК України доцільно передбачити 
окремі статті з визначення поняття і різновидів 
особистих і речових джерел, які в контексті 
врегулювання цих питань з особистими 
джерелами варто іменувати “Особисті джерела 
доказів” у такій редакції: 

Частина І: “В якості особистих джерел 
доказів виступають осудні особи, які 
знаходяться у свідомому стані і в пам’яті яких 
могли зберегтися відомості, що передбачені ч.1 
ст.65 (п.1 ст.147 Проекту нового КПК України) 
даного Кодексу1”. 

Частина ІІ: “Особисті джерела доказів 
можуть мати такий процесуальний статус:  

2.1. Заявника, тобто особи, яка звернулася 
до антиделіктного органу із заявою чи 
повідомленням про злочин, що готується чи 
триває, або про вже вчинений злочин.  

2.2. Свідка – особи, відносно якої у 
дізнавача, слідчого, прокурора чи судді відсутні 
обґрунтовані дані про його участь у події 
злочину, який не потерпів від нього і зберігає в 
пам’яті будь-які відомості, що мають значення 
для правильного вирішення справи і за 
способом сприйняття і змістом якого такого 
роду особи поділяються на: 2.2.1. Очевидця – 
особу, яка безпосередньо сприймала обставини 
готування чи вчинення злочину або 
приховування слідів злочину і яка поряд із цим 
не несе відповідальності за недонесення або 
відповідним чином повідомила антиделіктні 
органи про обставини вчинення злочину. 2.2.2. 
Параочевидця – особу, яка знає про вказані 
обставини з інших джерел. 2.2.3. Парасвідка – 
особу, яка може дати показання щодо будь-яких 
інших значимих для правильного вирішення 
справи відомостей.  

2.3. Потерпілого – фізичної особи, якій 
подією злочину або іншим суспільно 
небезпечним діянням завдано фізичної, 
майнової чи моральної шкоди, або юридична 
особа, якій при цих же обставинах завдано 
майнової чи моральної шкоди.  

2.4. Представника потерпілого – особи, 
яка представляє інтереси потерпілої юридичної 
особи чи померлої, малолітньої, неповнолітньої, 
обмежено недієздатної або недієздатної 
потерпілої фізичної особи.  

2.5. Цивільного позивача – фізичної чи 
юридичної особи, якій подією злочину або 
іншим суспільно небезпечним діянням завдано 
майнової чи моральної шкоди, у зв’язку з чим 
вона як потерпілий заявила позов про 
відшкодування збитків або інша особа, у тому 
числі і прокурор, яка пред’явила такий позов в 
інтересах держави чи вмерлого потерпілого, 
малолітнього, неповнолітнього або осіб, 
визнаних у визначеному порядку недієздатними 
чи обмежено дієздатними, а також інших осіб, 
які за станом здоров’я чи з інших поважних 
причин самостійно не можуть захистити 
майнові права.  

2.6. Представника цивільного позивача – 
особи, яка представляє інтереси юридичної особи 
чи померлої, малолітньої, неповнолітньої, 
обмежено недієздатної або недієздатної фізичної 
особи, які подали позов про відшкодування 
збитків.  

2.7. Переслідуваного – особи, відносно якої 
у дізнавача, слідчого, прокурора чи судді є 
обґрунтовані відомості про вчинення нею 
певного злочину, із початком і ступенем 
доведеності чого в передбаченому даним 
Кодексом порядку процесуальний статус 
вказаної особи змінюється на: 2.7.1. 
Підозрюваного – з початку доказування такого 
роду обставин шляхом проведення будь-якої 
процесуальної дії, у тому числі порушення щодо 
даної особи кримінальної справи, допиту даної 
особи з приводу цих обставин чи проведення з 
нею з цього приводу будь-якої іншої 
процесуальної дії, затримання особи через 
підозру у вчиненні конкретного злочину чи 
застосування щодо неї запобіжного заходу. 
2.7.2. Обвинуваченого – із доведенням вини 
переслідуваного у вчиненні складу конкретного 
злочину, на підставі чого невідкладно має бути 
ухвалено постанову про пред’явлення їй 
обвинувачення. 2.7.3. Підсудного – із 
завершенням процедури доведення всіх 
обставин і судової підготовки, необхідних для 
правильного судового розгляду кримінальної 
справи, що обумовлює невідкладне призначення 
справи для такого розгляду. 2.7.4. Засудженого 
– з ухваленням остаточного слідчого чи 
судового рішення про винність переслідуваного 
(постанови про закриття провадження по справі 
з нереабілітуючих обставин, передбачених 
певними  нормами  даного  Кодексу ; 

1 Тобто в даному випадку має бути вказана та норма кодексу, в якій дано визначення поняття доказів.  
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обвинувального вироку. 2.7.5. Виправданого – із 
постановленням остаточного слідчого чи 
с удового  р ішення  про  невинні с ть 
переслідуваного (постанови про закриття справи 
провадженням із реабілітуючих обставин, 
передбачених певними нормами даного 
Кодексу; чи виправдувального вироку). 2.7.6. 
Причетного – з ухваленням остаточного 
слідчого чи судового рішення про припинення 
на підставі такої норми даного Кодексу 
провадження по справі через недоведення вини 
переслідуваного, коли всі можливості для 
формування внутрішнього переконання 
слідчого, прокурора чи суду про винність або 
невинність особи вже вичерпані. 2.7.7. 
Парапереслідуваного – із ухваленням 
остаточного судового рішення про застосування 
примусових заходів виховного чи медичного 
характеру щодо особи, яка скоїла суспільно 
небезпечне діяння, але чи не досягла віку 
кримінальної відповідальності чи висновком 
стаціонарної судово-психіатричної експертизи 
визнана неосудною або обмежено осудною.  

2.8. Цивільного відповідача – особи, 
злочинними діями якої завдано майнової чи 
моральної шкоди фізичній чи юридичній особі 
або державі, а також іншої фізичної чи юридичної 
особи, які відповідно до закону несуть майнову 
відповідальність за шкоду, заподіяну злочинними 
діями малолітньої особи або неповнолітнього 
переслідуваного, обмежено осудної чи неосудної 
особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.  

2.9. Представника цивільного відповідача 
– особи, яка представляє фізичну чи юридичну 
особу або державу як цивільного відповідача.  

2.10. Третьої особи із самостійними 
вимогами – особи, яка виступає на боці 
цивільного позивача чи цивільного відповідача і 
заявляє у контексті обставин позову самостійні 
вимоги.  

2.11. Третьої особи без самостійних 
вимог – особи, яка виступає на стороні 
цивільного позивача чи цивільного відповідача 
й не заявляє в контексті обставин позову 
самостійні вимоги.  

2.12. Представника третьої особи – 
особи, яка представляє фізичну чи юридичну 
особу або державу як третю особу із 
самостійними вимогами чи без таких вимог на 
боці цивільного позивача чи відповідача.  

2.13. Експерта – особи, яка у визначеному 
даним Кодексом порядку провела експертне 
дослідження, і з приводу цього виникає 
необхідність у дізнавача, слідчого, прокурора, 
суду або інших учасників судового засідання 
отримати від неї додаткові роз’яснення” (3, с. 
135-139; 4, с. 36-39).  

Речові джерела доказів у загальному плані 
поділяються на дві великі групи – трасосубстанції і 

документи, що обумовлює й необхідність 
існування окремих статей із визначення їх сутності 
і видового поділу. Наприклад, з урахуванням 
цього пропонується стаття “Трасосубстанції та їх 
видовий поділ” у такому вигляді: 

Частина І.: “Трасосубстанціями є речові 
джерела, які мають значення для правильного 
вирішення справи як субстанції своїми 
субстанціональними властивостями (ознаками 
зовнішньої і внутрішньої будови, якісно-
кількісним складом тощо), або як траси – 
просторовими матеріально фіксованими 
відображеннями на будь-якому твердому тілі чи 
у свідомості людини певних зовнішніх ознак у 
вигляді відбитків, тобто відображень ознак 
зовнішньої будови іншого твердого тіла, що дає 
можливість провести індивідуальну чи групову 
ідентифікацію  даного  твердого тіла; 
діагностичних відображень загального 
характеру зовнішньої дії, по яких можна 
діагностувати факт такої зовнішньої дії, і 
ситуативних відображень механізму взаємодії 
двох і більше об’єктів” (3, с. 78-79; 4, с. 27-28). 

Частина 2.: “Трасосубстанції за своїми 
розмірними та іншими характеристиками, що 
обумовлюють особливості роботи з ними, 
поділяються на:  

2.1. Макроречові джерела доказів 
(макрооб’єкти), тобто деякі з перерахованих у 
частині I даної статті трасосубстанції, які 
внаслідок своїх розмірних характеристик і за 
іншими  властивостями  можуть  бути 
безпосередньо візуально сприйняті слідчим 
(особою, яка проводить дізнання, прокурором, 
суддею) разом із понятими чи учасниками 
судового засідання без залучення спеціальних 
знань або технічних засобів, що збільшують 
гостроту зору людини. 

2.2. Мікроречові джерела доказів 
(мікрооб’єкти), тобто деякі з перерахованих у 
частині I даної статті трасосубстанції, факт 
наявності яких внаслідок їх незначних 
розмірних характеристик у нормальних умовах 
спостереження ще може бути встановлений, тоді 
як виявлення індивідуалізованих їх ознак (їх 
форми, кольору, характеру їх поверхні та ін.) 
вимагає застосування хоч би найпростіших 
збільшувальних засобів і методів, а також більш 
м і з е р н і  т р а с о с уб с т а н ц і ї ,  р о зм і р н і 
характеристики яких дозволяють слідчому 
(особі, яка проводить дізнання, прокурору, 
судді) разом із понятими чи учасниками 
судового засідання безпосередньо сприйняти їх 
за допомогою позалабораторної збільшувальної 
техніки і без залучення спеціальних знань. 

2.3. Ультрамікроречові джерела доказів 
(ультрамікроб’єкти),  тобто  деякі  з 
перерахованих у частині I даної статті 
трасосубстанції, які внаслідок подальшого 
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зменшення їх розмірних характеристик можуть 
бути безпосередньо сприйняті людиною лише із 
застосуванням лабораторної збільшувальної 
техніки або із залученням спеціальних знань у 
формі експертизи. 

2.4. Ультраречові джерела доказів 
(ультраоб’єкти), тобто деякі з перерахованих у 
частині I даної статті трасосубстанції, які 
внаслідок  своїх  мізерних  розмірних 
характеристик недоступні для безпосереднього 
сприйняття людини навіть за допомогою 
лабораторних збільшувальних засобів, а тому 
вимагають застосування для роботи з ними 
опосередкованих методів якісного чи 
кількісного аналізу і залучення спеціальних 
знань у формі експертизи. 

2.5. Параречові джерела доказів 
(параоб’єкти), тобто деякі з перерахованих у 
частині I даної статті трасосубстанції, 
безпосередня робота з якими слідчого (особи, яка 
проводить дізнання, прокурора, судді) разом із 
понятими чи учасниками судового засідання 
неприпустима не через їх незначні розмірні 
характеристики, а внаслідок наявності у них 
небезпечних для життя і здоров’я людини 
властивостей (радіоактивності, отруйності та ін.) і 
тому потребує залучення спеціальних знань у 
формі експертизи. 

2.6. Латентноречові джерела доказів 
(латентнооб ’єкти) ,  тобто  деяк і  з 
перерахованих у частині I даної статті 
трасосубстанції, безпосередня робота з якими 
слідчого (особи, яка проводить дізнання, 
прокурора, судді) разом із понятими чи 
учасниками судового засідання неможлива не 
через їх незначні розмірні характеристики або 
небезпечні властивості, а внаслідок наявності у 
них незмінюваних ознак латентності (яскраві і 
колірні особливості, прихованість за шаром 
інших речовин, особливості поверхні їх носія та 
ін.) або змінюваних лише із залученням 
спеціальних знань у формі експертизи” (3, с.129-
131; 4, с.28-31 та ін.). 

Аналогічно має бути представлена й 
процесуальна регламентація сутності і 
різновидів документів, наприклад, у статті 
“Документи та їх види” у наступній редакції:  

Частина І.: “Документами є такі речові 
джерела доказів, які містять у собі візуальні чи 
звукові відомості про людину, інші речові 
джерела та їх окремі сторони у вигляді певних 
знаків, символів та інших формалізованих 
зображень чи у вигляді різного роду візуальних 
образів, що не є трасами, або звукових сигналів 
(звуків)”. 

Частина ІІ.: “Залежно від характеру і 
способу фіксації, зміни, зберігання та отримання 
такого роду відомостей документи поділяються 
на: 2.1. Письмодокументи, тобто документи, 

які представлені рукописними, машинописними, 
ком-п’ютерними, друкарськими та іншими 
текстами письмової мови, у необхідних 
випадках з відповідними реквізитами: 
штампами, печаткою, підписами та іншими 
з а с в і д ч ув а л ь н и м и  з а с о б а м и .  2 . 2 . 
Образодокументи – документи у вигляді 
різноманітних планів, таблиць, схем, малюнків, 
картин та інших графічних і художніх 
зображень різного роду речових джерел. 2.3. 
Фотодокументи – документи, які представлені 
фотоплівками, діафільмами, діапозитивами, 
фотографіями та іншими подібного роду 
світофотоносіями. 2.4. Кінодокументи – 
документи у вигляді кіноплівок та інших носіїв 
кінорепродукції. 2.5. Відеодокументи – 
документи, які представлені плівками, дисками 
та іншими носіями відеозапису. 2.6. 
Фонодокументи – документи у вигляді 
магнітофонних або диктофонних плівок, 
лазерних дисків та інших носіїв звукозапису. 
2.7. Голограмодокументи – документи, що 
представляють собою різноманітні голографічні 
(тривимірні) зображення речових джерел. 2.8. 
Пластикодокументи, тобто документи у 
вигляді пластикових свідоцтв, посвідчень, 
банківських карток та інших подібних носіїв. 
2.9. Електрографодокументи – документи, які 
можуть бути представлені ксерокопіями, 
факсокопіями та іншими електрографічними 
копіями документів і інших речових джерел. 
2.10. Електроннодокументи – документи у 
вигляді електронних записників, пейджерів та 
інших подібного роду окремих чи вмонтованих 
в інші пристрої електронних носіїв. 2.11. 
Комп’ютеродокументи  –  документи, 
представлені твердими або гнучкими дисками 
(дискетами), лазерними дисками та іншими 
носіями комп’ютерних записів. 2.11. Інші види 
документів, які можуть з’явитися в міру 
розвитку інформаційних технологій” (3, с.100-
101; 4, с.31-32). 

Особливості роботи з кожним із названих 
р і зновид ів  речових  джерел  мають 
деталізуватися більш чітко, що на сьогодні 
дисертантом удосконалено в першу чергу щодо 
трасосубстанції (3, с.101-105; 4, с.40-45 та ін.) і в 
контексті редакцій статей чинного КПК України 
може бути зроблено в такій спосіб.  

Назву чинної ст.190 КПК України “Порядок 
проведення огляду”, у якій фактично поєднані 
завдання слідчого огляду та особистого 
дослідження трасосубстанцій, більш обґрунтовано 
уточнити так: “Порядок огляду та особистого 
дослідження речових джерел доказів”, 
передбачивши у семи частинах наступний зміст:  

Частина І – “З метою збирання і 
документування стану антиделіктних слідів та 
інших речових джерел доказів або їхніх 
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імовірних  носіїв ,  які  доступні  для 
безпосереднього візуального сприйняття 
суб’єктів досудових і судових дій і не є 
небезпечними для їхнього здоров’я, а також з 
метою документування умов знаходження і 
взаєморозташування цих речових джерел 
доказів та інших об’єктів навколишнього 
середовища, місця події або іншого їх 
місцезнаходження слідчий (особа, яка здійснює 
дізнання, прокурор, суддя чи судді) самостійно 
чи за допомогою відповідних фахівців, які 
залучені в порядку ст.128-1 даного Кодексу, 
проводить огляд місця події, приміщення, 
місцевості, трупа людини, документів, 
макроречових і мікроречових джерел доказів, 
імовірних носіїв інших речових джерел доказів”.  

Частина II – “Для з’ясування обстановки і 
механізму вчинення певної події або інших 
пов’язаних із нею дій, з’ясування інших питань, 
що мають значення для правильного вирішення 
справи і не вимагають залучення спеціальних 
знань у формі експертизи, слідчий (особа, яка 
здійснює дізнання, прокурор, суддя чи судді) 
самостійно або за допомогою відповідних 
фахівців, які залучені у порядку ст.128-1 даного 
Кодексу, проводить особисте дослідження місця 
події, приміщення, місцевості, трупа людини, 
документів, макроречових і мікроречових джерел 
доказів, імовірних носіїв інших речових джерел 
доказів, які доступні для безпосереднього 
візуального сприйняття суб’єктів досудових і 
судових дій і не є небезпечними для їхнього 
здоров’я”.  

Частина III – “Усі види огляду та 
особистого дослідження можуть бути проведені 
до порушення справи, якщо вони переслідують 
мету отримати достатні дані про наявність або 
відсутність у діянні ознак злочину, події 
злочину або з’ясувати всі інші обставини, які 
відповідно до ст.6 даного Кодексу тягнуть за 
собою відмову в порушенні справи”.  

Частина IV – “Хід і результати огляду та 
о с о б и с т о г о  д о с л і дже нн я  д е т а л ь н о 
документуються в протоколі, при потребі із 
залученням необхідних технічних засобів їхньої 
фіксації. У разі збігу огляду та особистого 
дослідження одних і тих же речових джерел 
доказів за часом проведення складається єдиний 
протокол огляду”.  

Частина V – “Огляд та особисте 
дослідження проводяться в присутності не 
менше двох понятих і, як правило, вдень”.  

Частина VI – “З метою збирання й 
подальшого дослідження ультрамікроречових, 
ультраречових і латентноречових джерел 
доказів і при необхідності – мікроречових 
джерел доказів призначається експертиза з 
таким завданням: вона відповідно до вимог 
третьої частини даної Статті може бути 

проведена до порушення справи і за наявної 
можливості розпочатися на місці проведення 
огляду (особистого дослідження), проходити 
паралельно з ним (особистим дослідженням) і 
завершитися тут або в більш сприятливих 
умовах. При цьому в будь-якому випадку 
слідчий (особа, яка здійснює дізнання, 
прокурор, суддя, судді) повинен самостійно чи 
за участю експерта, який залучається до огляду 
(особистого дослідження) у порядку ст.128-1 
даного Кодексу, зібрати ймовірні носії вказаних 
трасосубстанцій і за документувати всі ці дії як 
у протоколі огляду (особистого дослідження), 
так і у висновку експертизи”.  

Частина VII – “З метою збирання й 
подальшого дослідження параречових джерел 
доказів або їхніх носіїв призначається 
експертиза, яка проводиться аналогічно 
порядку, передбаченому четвертою частиною 
даної Статті, але без участі слідчого (особи, яка 
здійснює дізнання, прокурора, судді, суддів), 
понятих та інших учасників огляду чи 
особистого дослідження. У даній ситуації 
слідчий (інші названі суб’єкти) повинен 
задокументувати в протоколі огляду (особистого 
дослідження) факт передачі експертові в певних 
межах для дослідження в цих цілях місця події 
або інших речових джерел доказів в якості 
реального чи ймовірного носія параоб’єктів, що 
відображається й у висновку експертизи, яка має 
бути розпочата й повністю чи частково 
проведена на місці проведення слідчої чи 
судової дії або в більш сприятливих умовах”. 

Чинну статтю 79 КПК України “Зберігання 
речових доказів” більш обґрунтовано назвати 
“Порядок зберігання і залучення до справи 
речових джерел доказів” і передбачити в ній 
чотири частини наступного змісту:  

Частина І – “Речові джерела доказів та їхні 
носії, які доступні суб’єктам досудових і судових 
дій для безпосереднього візуального сприйняття і 
не є небезпечними для їхнього здоров’я, повинні 
бути детально оглянуті, задокументовані з точки 
зору індивідуалізуючих їх морфологічних ознак у 
протоколі огляду чи висновку експертизи, по 
можливості зафіксовані за допомогою 
фотокінозйомки або відеозапису і залучені до 
справи постановою слідчого (особи, яка здійснює 
дізнання, прокурора, судді) або ухвалою суду 
щодо макроречових і мікроречових джерел 
доказів, або відповідним записом експерта у 
висновку експертизи як додатків до нього 
відносно ультрамікроречових, ультраречових, 
латентноречових і параречових джерел доказів”.  

Частина II – “Усі речові джерела доказів 
або їхні носії з моменту виявлення зберігаються 
у відповідній упаковці, а поза нею існують 
тільки в процесі огляду, особистого або 
експертного дослідження й при необхідності – 
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інших досудових і судових дій, з детальним 
документуванням усіх здійснених щодо них дій, 
умов проведення цієї роботи, стану їхньої 
упаковки перед її порушенням і після її 
виконання знову”.  

Частина III – “Параречові джерела доказів і 
громіздкі речові джерела доказів зберігаються в 
спеціальному приміщенні, яке має виконувати 
функцію спеціальної упаковки, і за наявної 
можливості – у відповідній звичайній упаковці, а 
речові джерела доказів, що швидко псуються, крім 
того, після залучення до матеріалів справи чи 
висновку експертизи і належного дослідження 
можуть без шкоди для справи бути повернені 
власникам або передані відповідним юридичним 
особам для реалізації. При неможливості 
перемістити громіздке речове джерело доказів у 
спеціальне приміщення воно зберігається на місці 
виявлення або в іншому місці. Таке речове 
джерело, а також нерухомі речові джерела 
підлягають огляду (особистому чи експертному 
дослідженню) і документуванню на місці їхнього 
виявлення із збиранням з їхньої поверхні 
антиделіктних слідів та інших речових джерел 
доказів, а за наявної можливості – і з 
виготовленням похідних речових джерел доказів”.  

Частина IV – “Речові джерела доказів – 
документи залучають до справи постановою 

слідчого (особи, яка здійснює дізнання, 
прокурора, судді) або ухвалою суду після 
їхнього детального огляду, документування, 
індивідуалізують їхні морфологічні ознаки в 
протоколі, у тому числі за наявної можливості 
при допомозі фотокіновідеозйомки, а також 
належної упаковки з моменту їхнього 
виявлення. Зберігають документи при справі, а 
якщо це через їхні особливі властивості 
неможливо, то в спеціальних приміщеннях, що 
виконують функцію спеціальної упаковки, або у 
відповідній звичайній упаковці”. 

Чинна ст.76 КПК України “Обов’язкове 
призначення експертизи” повинна бути 
доповнена п.6 з таким текстом: “6) з метою 
збирання й подальшого дослідження 
ультрам ікроречових ,  ультраречових , 
латентноречових і параречових джерел доказів, 
при необхідності – мікроречових джерел 
доказів”.  

У зв’язку з цим у ст.75 КПК України 
“Висновок експерта” доцільно додатково 
передбачити частину ІІ такого змісту: 
“Експертиза може бути призначена до 
порушення справи, якщо це переслідує мету 
отримати достатні дані про наявність 
чивідсутність у діянні ознак злочину, події 
злочину або з’ясувати всі інші обставини, які 
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