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Статистика 

Національна поліція України за 2018 рік*: 

- Викрито 1 800 фактів хабарництва на суму 60,7 млн. гривень; 

- Відмінено 2 153 конкурсних торгів на суму 39, 1 млрд. гривень; 

- 3,7 тисячі кримінальних правопорушень у бюджетній сфері; 

- Складено понад 8 тисяч адмін.протоколів про корупцію. 

 

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 
(результати опитування українських організацій)**: 

- 73% хабарництво та корупція є лідером серед економічних злочинів; 

- 48% українських організацій постраждали від випадків економічних 
злочинів та шахрайства; 

- 46% незаконне привласнення майна; 

- 33% шахрайство у сфері закупівель;  

- 33% шахрайство у сфері управління персоналом;  

- 31% кіберзлочини. 

 

* Звіт за результатами роботи у 2018 році; 

** PcW Україна. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та 
шахрайства 2018: результати опитування український організацій  
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Учасники  

Початковий етап. Основні дійові особи. 

  

• Потерпілий (заявник) vs  оперативний працівник; 

• Слідчий + прокурор; 

• Представник – адвокат; 

 

 

• Слідчий суддя; 

• Слідчі судді (апеляційна інстанція); 

• Потенційний підозрюваний; 

• Ще не захисники, але вже потенційного підозрюваного 
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Найкращі ролі другого плану  

 

 

 

• Керівник органу досудового розслідування ( «начальник»); 

• Завідуючий відділом прокуратури; 

• Начальник опер.-них працівників; 

• Друг потерпілого; 

• Консультанти потенційного підозрюваного (не плутати з тими, які 

ще не захисники, але вже потенційного підозрюваного); 
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Люди, роль яких не можна недооцінювати 

• Секретар судового засідання; 

• Помічник слідчого судді; 

• Дівчина з канцелярії; 

• Вахтер на прохідній в канцелярію слідства або в прокуратуру; 

• «Діловод» слідчого відділу (та, що вносить відомості в ЄРДР); 

• Той, в кого флешка; 

• «Перший» він же «Головний»; 

• Друг потерпілого або дружина потенційного підозрюваного ; 

• Спеціаліст; 

• Експерт; 

• Народний депутат; 
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Початок спектаклю. Дія перша. Закулісна. 

 

Опер.-ок приносить рапорт з кольоровими фотокартками щодо 

події злочину, яку він сам виявив і сам додумав (експромт): 

• фотокартки «бандитів» або «фігурантів»,  

• огляди місця події, 

• короткий, але вичерпний аналіз злочину, 

• рапорти про місце проживання «фігурантів», 

• довідки селищного голови  та інші документи. 

 

юридичною мовою – «матеріали правоохоронних органів про 

самостійне виявлення фактів вчинення кримінальних 

правопорушень»   
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Дія друга. Офіційна. Початок. 

 

 

• Слідчий вносить відомості у ЄРДР про нове провадження, а 

частіше окремий епізод в провадження 2017 року; 

• Опер.-ок вже вистояв чергу і «закинув» клопотання на «двойки» 

по «фігурантам», отримав блокнот і придбав навушники ….. 

чекає; 

• Потенційний підозрюваний живе своїм щасливим життям; 

• Прокурор ходить на роботу; 

• Начальники знають про провадження, підтвердили реєстрацію. 
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Ролі задніх планів* 

• Дільничні на гей-параді; 

• Старший з дільничних розглядає заяви про злочин; 

• Дівчина з канцелярії реєструє скарги на невнесення у ЄРДР; 

• Слідчий суддя місяць пише ухвалу про тимчасовий доступ;  

• Народний депутат не може визначитись з «правками Лозового»; 

• Інші слідчі на «заходах»: ОГП («охоронна громадського порядку) 
або на чергуванні, або після чергування, або відкомандировані, 
або на навчанні, або на переатестації; 

• Потерпілий інтуїтивно здогадується, що його «кинули» ті хлопці, 
які живуть своїм щасливим життям, залучає до переживань  
друга; 

 

 

*Інші дійові особи через їх малозначну роль в презентації – на цій 
сторінці не описувались; 
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Через місяць 

• Дільничні готуються до наступного «гей-параду»; 

• Старший з дільничних розглядає заяви про злочин; 

• Дівчина з канцелярії реєструє скарги на невнесення у ЄРДР; 

• Слідчий суддя другий місяць пише ухвалу про тимчасовий 

доступ;   

• Інші слідчі на «заходах»: ОГП («охоронна громадського порядку) 

або на чергуванні, або після чергування, або відкомандировані, 

або на навчанні, або на переатестації; 

• Потерпілий  шукає адвоката…  

• Опер.-ок занотував два блокноти записів по «2-кам» по 17 

«фігурантам»; 

• Слідчий готує клопотання на проведення обшуку; 

• Прокурор просто ходить на роботу; 
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Роль адвоката 

Підписав договір про надання правничої допомоги з потерпілим та 

хлопцями, які живуть своїм щасливим життям; 

Поспілкувався з другом потерпілого; 

Подав заяву про злочин; 

Подав скаргу на невнесення відомостей у ЄРДР; 

Заспокоїв потерпілого; 

Позаздрив хлопцями, які живуть своїм щасливим життям; 

Вже тричі був у суді, щоб отримати ухвалу; 

Став об’єктом «аудіо-контролю» опер.-ка, бо підписав договір з 

хлопцями, які живуть своїм щасливим життям (потенційні 

підозрювані); 

Зрозумів, що вихід з замкненого кола - помічник судді, який може, 

але не хоче писати ухвалу; 
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Дія третя. Проактивна. Щастя представника 

• Отримав ухвалу; 

• Заніс у канцелярію; 

• Побував на прийомі у начальника; 

• Познайомився з діловодом, дізнався актуальні ціни на Ферреро; 

• Зрозумів, що ухвала повинна надійти з суду; 

• Перевірив ціни на Ферреро ще раз, отримав витяг з ЄРДР; 

• Місяць шукав слідчого (паради, чергування, «після доби»); 

• Знайшов. Заплакав. Шок. Стрес. Оновив резюме; 

• Написав пояснення потерпілого для допиту; 

• Допитали потерпілого, вручили пам’ятку, поставили не той 
номер ЄРДР; 

• Подав клопотання про допити; 

• Отримав постанови від іншого «нового» слідчого, бо «старий» 
слідчий звільнився. 
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• Написав скаргу прокурору; 

• Отримав від прокурора постанову про скасування статусу 
потерпілого; 

• Отримав від нового слідчого постанову про закриття  
провадження; 

• Розмітив резюме на work.ua; 

• Хлопці, які живуть своїм щасливим життям, отримали 
консультацію,  заплатили гонорар; 

• Скарга в суд на постанову і закриття, задовільнили; 

• Написав проект ухвали; 

• Опер.-ок , так само, як і друг, вже знає зміст консультації; 

• Відновили провадження; 

• 4 місяці не можуть встановити місце проживання хлопців, які 
живуть своїм щасливим життям, бо опер.-ок на «двойках», хтось 
на парадах, чергуваннях, «після доби»; 
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Дія кульмінаційна. Раптова. Вранішня 

• Слідчий суддя не написав ухвалу на скаргу, бо писав ухвалу на 
обшук; 

• Опер.-ок на «двойках»; 

• Слідчий біля домоволодіння; 

• Прокурор ще спить; 

• Незацікавлені поняті отримали інструкції, що вписувати в 
протокол; 

• Адвокат в дорозі на роботу; 

• Адвокат в дорозі на обшук; 

• Адвокат попросив свого колегу поїхати на паралельний обшук; 

• «Хлопці» прокинулись, але не відчиняють; 

• МНС в дорозі; 

• Слідчий, який на «сутках», вже викликаний на обшук, бо не 
впускають слідчого, який прийшов з обшуком; 
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Обшук. Стабільність. 

• Ніхто не роззувся; 

• Дружина «хлопця» всіх прокляла; 

• Вилучають все, що хочуть; 

• Вже висипали гречку і цукор, бо шукають документи; 

• Поняті виконують роль опер.-ка, який  слухає хлопця, який 

говорить другу, в якого немає ще обшуку, що і куди заховати в 

тому домоволодінні, в яке прийдуть на обшук через 1 годину, бо 

інші слідчі на заходах і не встигають доїхати; 

• Повістки по справі «потерпілого» ніхто не надв, бо всі на 

обшуках + не знають на які адреси надсилати; 

• Адвокат потерпілих вже подав 30 адвокатських запитів і 15 

клопотань про тимчасовий доступ; 

• СБУ затримало на Закарпатті «чорних дровосєків»; 

• Прокурор просто ходить на роботу….. 
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Реальність 
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Арешт майна №2 
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Огляд поля. Рапорт опер.-ка. ЄРДР по ст.382 КК України. 

Вилучення техніки 
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Роль та місце адвоката 

Клієнт – свідок  

(формування позиції з метою недопущення здійснення 
повідомлення про підозру); 

 

Клієнт – потерпілий  

(активна участь у всебічному, повному і неупередженому 
дослідженні обставин кримінального провадження) 

 

Клієнт – підозрюваний  

(готування підґрунтя для закриття кримінального провадження, 

фіксація порушень на стадії досудового розслідування) 

 

Клієнт –  

третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт 

(участь у судових засідання щодо вирішення питання про арешт 
майна; скасування арешту) 
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Практика скасування незаконних арештів: 
приклад №1 
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Приклад №2 
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Арешт майна - ВАКС 
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