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Такими можуть бути: оригінали карток поповнення рахунку, чеки, що підтверджують факт здійснення 

платіжних операцій. 

Основними джерелами інформації, за цих умов є відомості про стан мобільного рахунку жертви та 

злочинця у той чи інший період часу, показання свідків, а також дані про телефонні переговори (SMS-

розсилки) та переведення коштів що здійснюються з телефонного номеру на телефонний номер шахрая, або 

переведення коштів на розрахунковий рахунок через термінал. 

Така інформація може бути отримана насамперед від самого потерпілого, а у подальшому – має бути 

використана для отримання необхідних даних від оператора мобільного зв’язку. 

Зокрема, оператором можуть бути надані документи, що містять дані про: особу, яка є власником того 

чи іншого мобільного номеру; з’єднання абонента; стан мобільного рахунку жертви та злочинця у той чи 

інший період часу; переведення коштів з телефонного номеру на телефонний номер шахрая. 

Якщо встановлено, що потерпілий перерахував гроші через платіжний термінал, то необхідно 

встановити адресу за якою встановлений термінал, банк, номер рахунку та особу куди потерпілий 

перерахував гроші. Якщо особа встановлена, а платіжна картка втрачена (викрадена), то слід встановити, 

хто на думку власника картки міг її викрасти. Вилучити фото матеріали, зроблені під час зняття грошових 

коштів з картки для встановлення особи, яка знімала кошти для встановлення особи злочинця (окремо 

досліджують: банкомати, документи, що засвідчують особу; комп’ютерну інформацію (електронні реєстри, 

журнали, реєстраційні протоколи); відеозаписи або фотознімки, зроблені фото-, відеокамерою банкомату, службою 

банківської безпеки. Вилучити з нього касові стрічки, виписки, відеозапис або фотознімки). 

Тимчасовий доступ до речей і документів. Це один із заходів забезпечення кримінального 

провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої 

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та в разі прийняття 

відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до 

речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. 

У подальшому отримана інформація аналізується та в разі необхідності отримання додаткової 

інформації, яка має значення для кримінального провадження, щодо встановлення особи злочинця, можливе 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема (щодо абонентського номера оператора 

мобільного зв’язку): установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268); зняття інформації 

з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263). 

За результатами проведення даної негласної слідчої (розшукової) дії слідчий або особа 

уповноваженого оперативного підрозділу ОВС, якій доручено її проведення, в порядку п. 3 ч. 1 ст. 40, ч. 6 

ст. 246 КПК складає протокол відповідно до вимог ст. 104–107, 252 КПК, до якого в разі необхідності 

долучаються додатки. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатками не пізніше 

ніж через двадцять чотири години з моменту припинення цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає 

заходів щодо збереження отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій речей і 

документів, які планує використовувати у кримінальному провадженні (ст. 252 КПК). 
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОБ’ЄКТІВ 

ОХОРОНИ 

 

Аналізуючи інформацію про злочини проти об’єктів охорони, а також злочини які готуються, 

суб’єкти криміналістичної профілактики зобов’язані в межах своєї компетенції вживати заходів щодо їх 

попередження. Профілактика злочинів проти об’єктів охорони є багаторівневою діяльністю системи 

державних і громадських заходів, спрямованих на усунення, послаблення чи нейтралізацію відповідних 

причин і умов, що можуть сприяти вчиненню злочинів [2, с. 83]. 

Заходи щодо профілактики злочинів проти об’єктів охорони мають відповідати принципам 

законності, демократизму, справедливості [1]. Забезпечення суб’єктами криміналістичної профілактики 

попередження злочинів проти об’єктів охорони передбачає гарантування правових основ цього складного 

процесу. 

Важлива роль при здійсненні профілактичних заходів щодо злочинів проти об’єктів охорони 

відіграють індивідуальні заходи, які являють собою конкретизацію загальних і спеціальних заходів та 

залежать від конкретного об’єкта та суб’єкта охорони. 

Так, відповідно до ст.10 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та 

посадових осіб», суб’єктами профілактики злочинів проти об’єктів охорони є Управління державної 

охорони України, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, інші центральні органи виконавчої влади 

України, Служба безпеки України в межах своєї компетенції та у взаємодії з Управлінням державної 

охорони України беруть участь у здійсненні державної охорони [3, с. 236]. 
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Оскільки основним суб’єктом профілактики злочинів проти об’єктів охорони є Управління державної 

охорони України, на нього покладається здійснення завдань, що забезпечують безпеку та охорону органів 

державної влади, посадових осіб та інших об’єктів, що передбачені законом. Так, до основних завдань 

профілактики відносяться [4, с. 7]: 

1) надання згоди на допущення громадян на об’єкти, щодо яких здійснюється державна 

охорона; 

2) використання форми одягу та документів, які зашифровують особу чи відомчу належність 

військовослужбовців і транспортних засобів Управління державної охорони України; 

3) проведення у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», гласних та негласних оперативних заходів з метою запобігання посяганням на посадових осіб і 

членів їхніх сімей та об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких 

посягань; 

4) проведення кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об’єктах, щодо яких здійснюється 

державна охорона; 

5) залучення за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх 

військовослужбовців і працівників, технічних та інших засобів; 

6) здійснення на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, протипожежний, 

санітарно-гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за станом 

технічного захисту інформації, вживати заходи щодо усунення виявлених порушень, з’ясовувати причини, 

що призвели до їх вчинення. 

На підставі викладеного, заходи з профілактики злочинів проти об’єктів охорони доцільно 

класифікувати: 1) за рівнем профілактичних заходів; 2) за механізмом профілактичних заходів; 3) за обсягом 

профілактичних заходів; 4) за змістом профілактичних заходів; 5) за об’єктом щодо якого здійснюються 

профілактичні заходи; 6) за суб’єктами, що виконують профілактичні заходи. 

Також необхідно зазначити, що методика виявлення осіб, які схильні до вчинення злочинів проти 

об’єктів охорони, ґрунтується в основному на ефективному відпрацюванні тих чи інших соціальних груп, 

аналізові криміналістичної характеристики злочинів даної категорії та встановленні оперативної обстановки 

на території де перебуває об’єкт охорони [5, с. 287]. 
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ЯКІСНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

Протидія організованій злочинності залишається пріоритетним напрямом в діяльності 

правоохоронних органів. Згідно з даними МВС України у 2013 році лише працівниками ОВС виявлено 172 

організовані групи та злочинні організації, учасники яких (662 особи) вчинили майже 2 тис. злочинів.  

Виявлення та документування кримінальних правопорушень учинених у співучасті значною мірою 

залежить від правильного тлумачення кримінально-правових ознак цих об’єднань серед яких варто виділити 

кількісно-якісний склад учасників злочинних об’єднань. З цією ознакою пов’язана низка проблем, зокрема 

не вирішеними та дискусійними залишаються питання про те, яка мінімальна кількість осіб необхідна для 

того щоб визнати злочинне об’єднання організованою групою чи злочинною організацією, чи злочин, як 

такий, що учинений у складі організованих форм співучасті; яким має бути якісний склад співучасників у їх 

складі, чи можливо злочин, безпосереднім виконавцем якого був один суб’єкт, визнати таким, що учинений 

у складі організованої групи чи злочинної організації. Вирішення цих та інших проблемних питань потребує 

ґрунтовного дослідження кримінального законодавства та практики його застосування.  

У Кримінальному кодексі (КК) України не вказано яким повинен бути мінімальний кількісний склад 

організованої групи та злочинної організації, однак визначено мінімальний кількісний склад учасників 


