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Складнощі роботи з 
потерілими 

“Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих” 

  



Підготовчий етап   

Збирання характеризуючих даних про потенційного підозрюваного: 

(https://kap.minjust.gov.ua)  

 Реєстраційні данні про підприємство де є керівником: адреса,  сума 
статутного капіталу,  данні про засновників  і т.д.  

(зутрічаються підприємства з однаковими назвами та адресами, одні і 
ті ж засновники або являються  родичами, статутний фонд 1000 грн. і 

т.д.) 

 Отримання інформації про наявність нерухомого майна та 
транспортних засобів; 

(в подальшому може бути використано при забезпеченні позову) 

 Виїзд за юридичною адресою та складання акту про відсутність за 
місцем знаходження із застосуванням фотофіксації ; 

(місце реєстрації –адреса масової реєстрації підприємств або 
гуртожиток) 
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 Єдиний реєстр судових рішень 
(наявність рішень судів  про стягнення заборгованості, 

«пошук колег по нещастю»); 
 Google.com.ua 

(інформація про можливі компанії- сателіти, відзиви 
ошуканих споживачів); 
 Соціальні мережі  

(фотокартки, місця відпочинку та перебування, 
зв’язки, ФБ); 

 Сайти оголошень 
(продовжують займатися неправомірною діяльністю); 
 

 
 



Невідкладні дії адвоката: 
 Подання якісної заяви про злочин 

(з характеризуючими даними та поясненням заявника); 

 Змінити місце проведення досудового розслідування  

(при можливості та необхідності); 

 Отримання витягу з ЄРДР; 

 Отримання постанови/довідки щодо статусу + повідомлення 
про права; 

 Подача цивільного позову; 

 Ініціювання проведення слідчих дій (допитів посадових осіб, 
працівників за участі представника потерпілого); 

  Клопотання слідчому про встановлення майна, рахунків, 
інформації щодо кількості працюючих, а також щодо 

забезпечення позову тощо;  

 



Самостійне проведення 
досудового розслідування: 

 

Проведення опитування свідків; 

Отримання інформації шляхом подачі 
адвокатських запитів; 

Отримувати доступ до речей та документів; 

Призначати експертизи; 

 

 

 



 Особливості подачі клопотання 
про тимчасовий доступ: 

 Право на розгляд клопотання без участі особи, в якої 
знаходяться речі (ч. 2 ст.163 КПК України);  

 Прохальна частина клопотання повинна бути 
сформульована чітко з конкретикою про отримання 
копій документів; 

 В додатки надавати: витяг з ЄРДР; довіку/постанову 
про визнання потерпілим, цивільним позивачем; 
інформацію, яка підтверджує наявність речей в 
конкретного суб'єкта; докази неможливості 
отримання такої інформації іншим шляхом (таємниця, 
відмова у надані відповіді на адвокатський запит, 
характеризуючі дані про суб'єкта тощо). 



  

 

Тимчасовий доступ до інформації, що міститься  в 
операторів мобільного зв’язку –  

 

 встановлення факту та продовжуванності 
дзвінків, місцязнаходження в конкретний 

проміжок часу тощо . 

 

 

 



   

 



Тимчасовий доступ до інформації, що міститься  в 
органах ДФС  –  

 

 встановлення рахунків, доходів, сум сплачених 
податків в т.ч. на осіб, що працюють за цивільно-

правовими угодами.  

 



   

 



 
 
 

 тимчасовий доступ до рахунку  



 



 

 

Виконання ухвали суду про 
доступ до інформації про рух 
грошових коштів по рахунку. 



Виконання ухвали 

 



 

 

 

Доступ та вилучення банківської 
ячейки. 



  

 



 
 

Отримавши інформацію про активи та 
обставини вчинення злочину можна 

підіймати питання про повідомлення особі 
про підозру та/або забезпечення позову 
шляхом накладення арешту на грошові 

кошти або майно. 
 

Однак, це вже інша історія! 
  



 

 

Дякую за увагу! 
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