
Кримінальний процесуальний кодекс України 

 

Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу 

 

Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, 

мають таке значення: 

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація 

є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне 

кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування; 

учасники кримінального провадження – сторони кримінального 

провадження, потерпілий, його представник та законний представник, 

цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний 

відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються 

під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається 

питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому 

числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, 

експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар 

судового засідання, судовий розпорядник. 

 

Стаття 60. Заявник 

 

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або 

повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної 

влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є 

потерпілим. 

Заявник має право: 

отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що 

підтверджує її прийняття і реєстрацію; 

отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 

отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. 

Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав, 

має право в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання 

корупції», отримувати інформацію про стан досудового розслідування, 

розпочатого за його заявою чи повідомленням. 

Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше 

п’яти днів з моменту подання заяви. 

 

Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному 

провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу 

 

Стаття 1301. Виплата винагороди викривачу 
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За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його 

розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі 

збитки від такого злочину в п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 

час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 

відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від 

завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але 

не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час 

вчинення злочину. 

Суд визначає конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті 

викривачу, з урахуванням таких критеріїв: 

персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем 

правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, 

у тому числі інформація, отримана від третіх осіб, не міститися в публічних 

звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних 

повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, крім випадку, 

якщо викривач є джерелом такої інформації, а також не бути відомою 

правоохоронному органу з інших джерел; 

важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна 

містити фактичні дані, що можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню 

хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину, передбачених 

пунктами 1-3, 6 і 7 частини першої статті 91 цього Кодексу. 

У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає 

вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди. 

Право на винагороду не має особа, яка: 

повідомила про корупційний злочин у рамках угоди у кримінальному 

провадженні або яка є співучасником корупційного злочину, про який вона 

повідомила; 

повідомила про корупційний злочин як викривач, маючи при цьому 

можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлений злочин 

у межах реалізації своїх службових повноважень. 

Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету 

України органами державного казначейства. 

Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного 

списання. 

Викривач має право представляти свої інтереси під час розгляду 

питання щодо виплати йому винагороди особисто і через представника - 

адвоката (у тому числі анонімно, але до вирішення питання виплати йому 

винагороди). З метою захисту персональних даних анонімного викривача 

після їх розкриття для суду можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи 

безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або 

закритий судовий розгляд. 
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Викривач має право оскаржити судове рішення в частині, що 

стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому 

винагороди як викривачу. 

 

Стаття 214. Початок досудового розслідування 

 

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання 

заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після 

самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний 

внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 

розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких 

відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, 

визначається керівником органу досудового розслідування. 

Слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі 

повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про 

початок досудового розслідування за участю викривача, підставу 

початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені 

частиною п’ятою цієї статті. 

Копія зазначеного повідомлення Національному агентству з питань 

запобігання корупції надається викривачу. 

 

Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового 

розслідування 

 

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується 

прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема 

якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 

Обвинувальний акт має містити такі відомості: 

найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

анкетні відомості викривача (прізвище, ім’я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство); 

прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 

виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 
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закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; 

розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичної особи, які прокурор вважає встановленими; 

розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під 

час досудового розслідування); 

розмір пропонованої винагороди викривачу; 

дату та місце його складення та затвердження. 

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно. 

 

Стаття 352. Допит свідка 

 

Для забезпечення безпеки викривача його допит в якості свідка 

проводиться з дотриманням Закону України «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

 

Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку 

 

Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання: 

чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; 

чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою 

статтею закону України про кримінальну відповідальність він 

передбачений; 

чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального 

правопорушення; 

чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне 

правопорушення; 

чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують покарання 

обвинуваченого, і які саме; 

яка міра покарання має бути призначена обвинуваченому і чи повинен 

він її відбувати, які обов’язки слід покласти на особу в разі її звільнення від 

відбування покарання з випробуванням; 

чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов і, якщо так, на 

чию користь, в якому розмірі та в якому порядку; 

чи є підстави для застосування до юридичної особи заходів 

кримінально-правового характеру; 

чи є підстави для виплати винагороди викривачу і, якщо так, у 

якому розмірі та в якому порядку; 

чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані 

обмеженої осудності; 
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чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив 

кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового 

заходу медичного характеру, передбаченого частиною другою статті 94 

Кримінального кодексу України; 

чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу 

України, застосувати до обвинуваченого примусове лікування; 

чи необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя; 

що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими 

доказами і документами; 

на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі; 

як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження. 

 

Стаття 374. Зміст вироку 

 

Вирок суду складається зі вступної, мотивувальної та резолютивної 

частин. 

У резолютивній частині вироку зазначаються: 

у разі визнання особи винуватою: прізвище, ім’я та по батькові 

обвинуваченого, рішення про визнання його винуватим у пред’явленому 

обвинуваченні та відповідні статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

покарання, призначене по кожному з обвинувачень, що визнані судом 

доведеними, та остаточна міра покарання, обрана судом; 

початок строку відбування покарання; 

рішення про застосування примусового лікування чи примусових 

заходів медичного характеру щодо обмежено осудного обвинуваченого у 

разі їх застосування; 

рішення про призначення неповнолітньому громадського вихователя; 

рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру; 

рішення про цивільний позов; 

рішення про інші майнові стягнення і підстави цих рішень; 

рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної конфіскації; 

рішення про відшкодування процесуальних витрат; 

рішення про винагороду викривачу; 

рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження; 

рішення про залік досудового тримання під вартою; 

строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження; 

порядок отримання копій вироку та інші відомості. 

 

Стаття 393. Право на апеляційне оскарження 

 

Апеляційну скаргу мають право подати: 
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обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його 

законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів 

обвинуваченого; 

 обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його 

законний представник чи захисник – в частині мотивів і підстав 

виправдання; 

підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи 

захисник; 

законний представник, захисник неповнолітнього чи сам 

неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування 

примусового заходу виховного характеру, – в частині, що стосується 

інтересів неповнолітнього; 

законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося 

питання про застосування примусових заходів медичного характеру; 

прокурор; 

потерпілий або його законний представник чи представник – у частині, 

що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в 

суді першої інстанції; 

цивільний позивач, його представник або законний представник – у 

частині, що стосується вирішення цивільного позову; 

цивільний відповідач або його представник – у частині, що стосується 

вирішення цивільного позову; 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, – 

у частині, що стосується інтересів юридичної особи; 

фізична або юридична особа – у частині, що стосується її інтересів під 

час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були 

надані суду; третя особа – у частині, що стосується її інтересів під час 

вирішення питання про спеціальну конфіскацію; 

викривач – у частині, що стосується його інтересів під час 

вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу; 

інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом. 

 

Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання 

 

Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня 

набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального 

провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної 

інстанції. 

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення 

надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено 

обов’язок виконати судове рішення. 

Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань судового 
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рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, 

надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії 

між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з 

Державною судовою адміністрацією України. 

У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню 

органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за 

процедурою безспірного списання. 


