
ІІJЮ Щ1СІІІТ VІа~іна (ч. 4 ст. 172 КПК). Хоч 1 ~с 11р~1 мо і не ІІсрс,тtGачсно у ч. 4 
ст. 172 КПК, анало1·ічні 11рана І юнинен мати і cy;r, а;rжс мста :шстосунан

н~І 11,1:.01'0 :ШХОіlУ, ІІрОІІСіlура ініІ~іаІ~іЇ га ІІ1ЛСТаІ-Н1 НИрlІІІСНЮІ ІІИТаНН~І І ІрО 

арешт майна є однаковими. 
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АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ П. 5 Ч. І СТ. З КПК УКРАЇНИ 
ЩОДО ПОЧАТКУ СТАдІІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

АншІі:J юрИJ\ИЧІЮЇ .11ітсратури }(О:JІЮШІС :JроGити ІН1СІЮІЮК, що 

6ісrоІІrісп ечсн11х (Ю. П. Алснін 11. с. 1011. Т. М. Бара6а11r 12, с. ІЩ, 
Ю. М. Гро111снийІЗ, с. 231 та ін.) J~i;JKOVІ C11JKlHCJr;JИHO ннажаютn, 11~0 11Ср
шою стадісю криміпа.1ьпого процесу України с досудове розслідушшпя. 

Втім, ,цана точка зору, хоча і ,цомінує, о,цнак не є єдиною. Пеякі науковці 

зазначають, шо першою стадією кримінального провадження УкраїнІт є 

отримапня інформації про кри1tіпа.1ьпе праnопорушеrшя та внесення 
niдпoni;:rrшx nідомастей ;:ro Єдиного ресстру досудоnих розслідувань [4, 
с. 26; 5, с. 267-26R.]. 

УишІ~Іt-:тnс5-І, ІІ(О ситуа1~іи на~Інності ріjних ІІіJ(ХО,Іtін ;ro трактунанн~І 
(розу:vІіння) початку як криміна.1ьного прова;:rження, так і стадії досу

дового розс.1ідування обумовлена не;:rосконалістю та непослі;:rовністю 

національного криУІіна.1ьного процесуа.1ьного законо;:rавства. 

Так, у п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України зазначено, що ста;:rія ;:rocyдonoro 
розслідуnашrя <<ЛО'tииасться J .моменту виесеиия відо.:wостей про кри

.:wінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань ... ». 

Внажш-:VІО, 11(0 ТаКС :1<lKOHOJ(aHЧC НИ3НаЧСНН~І МО\-1СНТУ ІІОЧ<іТКУ стадіі 

}lOLYilOHOI"O р(ВС;ІІJ(УН<lНЮІ Е:: НСКОрСКТНИМ, НСТОЧНИ\-1 T<l суІІсрСЧИТh 110-
ЛОЖеННЯМ інших статей КПК України. Якщо буквально розуміти зако

нодавця та вважати початком ста;:rії ;:rосу;:rового розслідування внесення 

nідо1юстей про крп1Ііпальпе правопорушення до ЄРДР, то поза межами 
стадії досу;:rоnого розслі;:rуnаппя залишасться ;:rіяльпість, яка полягас у: 
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- ІІриtін~ІТТі І-а рсt-:страІІ.іЇ :ш~ІН та IIOHliiOM.-ICHh І ІрО КрИ\11На;ІhН1 ІІра

НОІІОруІІІСНН>І (ч. І ст. 214 КПК, ч. 4 ст. 214 КПК); 
- ІІрОНСіLСННі ОІ:-І~І;Lу Мі<.:І(~ІІІ(НіЇу HCHiJ(I<JІaiLI01X НИІІаіLКаХ (Ч. 3 СТ. 214 

КПК); 

- прове.J:енні проuесуа.:-Jьнихдій, які пов'язані з початком .J:осу.J:ово

го розс .. 1ідуnання кри~tіна.:-JьІюго праnопорушеппя, вчиненого па мор
сько:иу чи річкоnо:иу судні, шо перебуnас за межю.пr України (ч. З ст. 214 
КПК, ст. 520 КПК); 

- :штр~1\13ННі ОСОGИ І ІрИ НЧИНСННі aGo 3а\13ХУ на НЧИНСНЮІ KpИ\1i

HaJihHOI"O ІІраНОІІОруІІІСНН~І, а ТаКОЖ Gc:1ІIOCCpc)·lHhO ІІіс;ІИ НЧИНСНЮІ 3JІО

'ІИНУ (ст. 207 КПК, ст.208 КПК); 
-обшуку затри:\'rаної особи з жнримання:\'І прави .. 1, передбачених ч. 

7 ст. 223 КПК та ст. 236 КПК (ч. З ст. 208 КПК); 
- пн1часоnому nи .. ч'Чепні :~лайна у особи, яка :штримана n порядку, 

пере~бачепо"у статтюш 207 та 208 КПК України (ст. 168 КПК); 
- ТИ\ІІЧаСОНОМУ НИJІУЧСННl ;юкуМСНТШ, ~11<1 ІІОСНЦЧУЮТh користунан

Н~І СІІСІІ.іа~ІhНИ\11 ІІраНО\11, у осоGи. 3аТрИ\13НОЇ Н ІІОр~І;tку. ІІСрс;tGачсНО\ІУ 

ст. 208 КПК (ч. І ст. 148 КПК); 
-оскарженні без.J:ія .. lьності слі.J:чого, прокурора, яка полягає у не

внесенні ві.J:о:\Іостей про криміна.:-Jьне правопорушення .J:O CP.JP після 
отри:~лання заяnи чи поnідшллення про криміпальне праnопорушеппя 
(п. І ч. І ст. 303 КПК); 

- роJІ-.І~І,:tі с;ІііLЧИ\11 cy,:t,:tcю скарІ'И ІІа Gс:~,:tіи;ІІ.ІІістІ, с;Іі,Т(ЧОІ'О, І Іро

курора. ~ІКа ІІОШІІ'аС у ІІСІНІС<.:СІІІІі Ні,Т(О\110СТСі1 11р0 КрИ\ІіІІа.ІІ>ІІС ІІра
НОІІОруІІІСНН\--1 ;ю UP;lP ІІіс.ІІ--І отриІШlНН}І :1~н1н~1 чи ІІОНііЮ\1;ІснН}І 11ро 

КJН1\1Ііна;Іnнс ІІраноІюруІІІснни (ст. 306 КПК) та ухна;Існні ні;шоні;(НОІ'О 
ріІІІснни (ст. 307 КПК) та ін. 

Разо:и з тим, всі зазначені .J:ії врегульовані КПК України, є проце

суа.:-Jьни:ии та зційснюються в .wежах саме стадії досудового розсліду

ваиия. Зокре~tа, про ue сnідчать як на-:ши nідпоnі.J:ІІИХ статей. шо закрі
п.:-Jюють проuесуа.:-JьІшй поря.J:ок вказаних дій, так і назшr ni.J:пoni..JIIИX 

г .. 1аn, розді:-Jіn КПК України. у межах (або структурі) яких .J:аІш стаття 
3Нахо;штnс~І. Так, ст. 214 КПК України мш-: на3ну «Початок rJocyrJoнoro 
pmcлirJyвaHIOl», :1НаХОЛПhОІ у І'JІаНі 19 «.3аІ'а.-ІhНі ІІОJІОЖСНН\--1 дОL)'дового 

розслідуваnІІЯ>>, розді:-Jу ІІІ <Досудове розслідування•>; ст. 303 КПК України 
має назву <<Рішення, ції чи безція .. 1ьність с.:-Jі.J:чого або прокурора, які 
можуть бути оскаржені під час досудового розс1ідування ... •>, знахо.J:иться 
у глаnі 26 <..:Оскарження рішень, J:ій чи 6еяія .. 1ьпості 11ід 'tac досудового 
розслідувашtя». 

Таки\І чином, ннажш-:мо, ІІІ.ОJ(ОІ(і~Іnно Іючатко\11 кри\Ііна~ІnноІ·о ІІро

на;tжснюІ України юаІ'аJІі, та ста;tії J(осу;юноІ·о ро3с~Іі.іLунанн~І 3окрс\ш, 

вбачати отримання с.:-JіJ:ЧИ:\1 або прокуроро:\1 інформаuії про вчинене 

або піJ:готов.:гІюване кр:имінальне правопорушення. ІЗідпові.J:но до ч. 1 
ст. 214 КПК України така інфор:\'rаuія :\'Іоже бут:и отри:\Іана зі заяв та 
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IIOHil(O\-UCHh IIJIO НЧИНСНС КрИVІіНаJІhНС ІІр3Н0110руІІІСНН~І aGo НИ~ІНJІСНа 
<.:JІілчим, 11рокурором самостійно (ч. 1 <.:т. 214 КПК). Р;_вом 3 ТИ\-1, слі,т( 
ІІііl'І11ИVІати точку :юру нчсних (Ю. П. А;Існіна [6, с. 6-.Sj та ін.) ІІ(ОJ(О 
необхі;:rності закріплення у КПК України переліку законних джерел, з 

яких с.1і;:rчий, прокурор може отримати інформацію про вчинене або 

пі;:rготошпоnане кри11інальпе праrюпорушеппя та процесуа.1ьrшй поря

док отримашrя та закріплення даної інформації. 

Також звернемо увагу, шо у ч. 1 ст. 214 КПК України мова йде про 
отриманни <.:JІі;(чим, ІІрокуророVІ інформаІ(іЇ про ~чинене кршнінаАьне 

правопорушення. О;tнак, лілно 3 націона.Іhним криміналhним 3аконо
давством особа може бут:и притягнута ;:ro кр:имінальної ві;:rповідальності 
не тільки за вчинений злочин, а також за готування чи замах на його 

nчинеппя. 

На підетаnі ш:rк.тrадепого вважа см о доuільпи:м допошшти п. 5 ч. 1 ст. 
З КПК України положепням про те, що стадія досудового ртслідуваи

ШІ починається з .ruoJШ!нmy отрюианmІ слМчи.rи, пртсурором із законних 

д.ж:ерел інфор.ІІfаці'і про вчинене або пМготовлюване кри.;r~rінальне правопо

РJ'Шення. Вважаємо, що даний підхід ;:ю визначення початку стадії ;:юсу
дового розс.1ідування є більш послідовним та узгоджен:им з положення

ми як кримінального, так і криміна.1ьно проuесуа.1ьного законодавства 

Україrш. 
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