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З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ
ЩОДО ЗАХОПЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ СТАНОВЛЯТЬ
СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕКУ

Розглянуто організаційно-тактичні особливості взаємодії підрозділів карного
розшуку з іншими суб'єктами протидії злочинності при підготовці та прове
денні операцій щодо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку.
Обґрунтовано, що вдосконалення такої співпраці є одним з основних напря
мів формування ефективної стратегії боротьби зі злочинністю.
Ключові слова: підрозділи карного розшуку, протидія злочинності, захоплен
ня особи, яка становить суспільну небезпеку.
Постановка проблеми. Узаємодія підрозділів карного розш уку з
інш им и оперативними підрозділами як необхідний елемент організації
їх оперативно-розш укової діяльності (далі - О РД) постійно привертає
увагу сучасних українських науковців, які досліджую ть актуальні про
блеми діяльності карного розш уку щ одо виявлення окремих видів зло
чи нів та в окремих напрямах і організаційно-тактичних ф ормах протидії
злочинності, зокрема при підготовці та проведенні операцій щ одо захоп
лен ня осіб, які становлять суспільну небезпеку.
Безперечно, розшук і захоплення осіб, які становлять суспільну небез
пеку є одним із найважливіш их завдань, щ о стоять перед органами внут
ріш ніх справ (далі - ОВС). Але відповідна оперативно-службова діяльність
підрозділів карного розшуку при виконанні зазначених завдань не дозво
ляє в повному обсязі самостійно виконувати їх, а потребує спільної діяльно
сті, тобто належним чином організованої взаємодії. Нині проблема реаліза
ції як внутрішньої, так і зовніш ньої взаємодії підрозділів карного розшуку
залиш ається невирішеною, зокрема з питань підготовки та проведення
операцій щ одо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку.
А наліз остан ніх дослідж ень і публікацій. Узаємодія оперативних
підрозділів розглядається переважно в контексті фундаментальних наукових
дослідж ень загальних та окремих проблем удосконалення організації й
тактики ОРД. О собливостям узаємодії між оперативними підрозділами
О ВС У країни присвячені праці більш ості сучасних українських учених.
П отрібно, зокрема, відзначити, докторські дослідж ення К.В. Антонова,
І.О. Воронова,
В.Я. Горбачевського, О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова,
І.П. Козаченка, Д .Й Н икиф орчука, В.Л. О ртинського, Ю .Ю . Орлова,
М.А. П огорецького,
В.Д. Пчьолкіна,
М.Б. Саакяна,
О.П. Снігерьова,
В.Є. Тарасенка, І.Ф. Хараберю ш а, М.Л. Ш елухіна В.В. Ш ендрика та ін.
Д іяльність підрозділів карного розш уку та важ ливі аспекти їх узає240
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модії з інш им и оперативними підрозділами О ВС входили до предмета
комплексних дослідж ень українських науковців, які розглядали окремі
напрями протидії злочинності, а також організацію й тактику протидії
окремим видам злочинів. Серед них можна виділити кандидатські дисер
тації С.І. Апухтіна, Г.М. Бірюкова, О.А. Гапона, О.О. Деревягіна, С.В. Діденка,
В.В. Зубенка, А.М. Кислого, І.М. Колош ка, А.Г. Лісового, С.Б. М єлєш ева,
Б.Ф. Мицака, В.В. Поливоди, В.О. Сілюкова, В.Є. Тарасенка, В.Г. Телійчука.
Як окремий предмет узаємодія оперативних та інших підрозділів ОВС
досліджувалася в кандидатських дисертаціях А.А. Глієвого, В.В. Іванова,
В.М. Круглого, Є.В. Лузогубенка, О.І. Хараберюш а.
Проте незваж аю чи на велику кількість наукових праць, у яких
знайш ли висвітлення різноманітні аспекти та особливості взаємодії між
оперативними підрозділами ОВС, дослідж енню проблем узаємодії під
розділів карного розш уку з інш ими суб'єктам и протидії злочинності при
підготовці та проведенні операцій щ одо захоплення осіб, які становлять
суспільну небезпеку, не було приділено належної уваги.
Ф орм ування цілей. М етою статті є визначення мож ливих напрямів
взаємодії підрозділів карного розш уку з інш ими суб'єктам и протидії зло
чинності при підготовці та проведенні операцій щ одо захоплення осіб,
які становлять суспільну небезпеку.
Виклад основного матеріалу. Ефективність протидії злочинності зале
жить, зокрема, від злагодженої взаємодії оперативних служб ОВС з іншими
правоохоронними органами, державними і недержавними установами гро
мадськістю тощо. Окремим фактором, який зумовлює необхідність узаємодії,
є значимість інформаційного обміну, завдяки якому забезпечується можли
вість повноцінного використання набутої оперативної інформації. Усе зазна
чене свідчить про актуальність наукових досліджень питань узаємодії підроз
ділів карного розшуку з іншими суб'єктами протидії злочинності як важливої
складової організаційного забезпечення їх роботи у сфері охорони та захисту
прав особи та суспільства правоохоронними засобами.
У заємодія підрозділів карного розш уку при підготовці та проведен
ні операцій щ одо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку, з
інш им и оперативними підрозділами О ВС У країни є важ ливим та необ
хідним елементом організації оперативно-розш укової протидії злочин
ності службою карного розшуку. У досконалення такої взаємодії є одним з
основних напрямів ф ормування відповідної стратегії протидії злочинно
сті. Завдяки комплексному використанню сил та засобів під час узаємодії
оперативних підрозділів виріш ую ться найбільш складні завдання з опе
ративного пошуку, попередження та припинення злочинів, а також за
хоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку. Узаємодія є складним
динам ічним процесом, адже її потрібно одночасно розглядати я к у пло
щ ин і взаємного обміну інф ормацією , так і як сумісних дій щ одо плану241
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вання й реалізації оперативно-розш укових мож ливостей та надання до
помоги інш им підрозділам наявними силами й засобами.
Узаємодія є науковою та практичною категорією. Науково-практичні
рекомендації втілю ю ться у видання нормативно-правових актів, які без
посередньо регламентую ть порядок здійснення взаємодії м іж окремими
оперативними підрозділами, щ о є необхідною умовою впорядкування
організації їх діяльності. П оложення теорії ОРД, щ о визначаю ть сутність,
зміст, ф орми та види взаємодії щ одо окремих оперативних підрозділів становлять ф ундамент для використання відповідних наукових напрацю вань у нормотворчій та правоохоронній діяльності [1].
Узаємодія, поряд з ю ридичною наукою, вивчається в таких суспіль
ни х науках, я к ф ілософія, психологія, соціологія. Ф ілософ ією закладено
універсальний погляд на взаємодію, яка розглядається як загальна форма
взаємозв'язку м іж явищ ами, суть якої полягає у зворотній д ії одного пре
дм ета чи явищ а на інш е в просторі й часі. З позиції матеріалістичної діа
лектики взаємодія є виявом єдності протилежностей [2, с. 78].
Розглядаючи природу взаємодії м іж оперативними підрозділами, які
за основними ознаками відносяться до соціальних систем, доцільно ви
користовувати полож ення кібернетики (з давньогрецької - мистецтво
управління), яка вивчає загальні закономірності процесів управління й
передачі інф ормації, зокрема, і в соціальних систем ах [3, с. 256]. У кібер
нетиці та соціальному управлінні взаємодія визначається я к форма
спрямованого впливу для досягнення конкретної мети, а також процес
обміну інф ормацією [4, с. 12].
Військовою наукою взаємодія розглядається з точки зору найбільш ефе
ктивного використання збройних сил для досягнення перемоги, як процес,
щ о організується за завданнями, місцем і часом з метою найбільш ефективно
го використання наявних сил і засобів для досягнення необхідного результату
при виконанні бойового службового завдання [5, с. 238; 6, с. 67-75].
О рганізація взаємодії підрозділів карного розш уку під час прове
ден ня оперативно-розш укових операцій заснована на принципах, виро
блених саме військовою наукою, щ о закономірно пояснюється, якщ о роз
глядати О РД як сф еру протистояння правоохоронних органів, з одного
боку та злочинності - з іншого.
Узаємодія підрозділів карного розшуку з іншими суб'єктами протидії
злочинності при підготовці та проведені операцій щ одо захоплення осіб,
які становлять суспільну небезпеку, має свою специфіку та потребує самос
тійного дослідження. Саме тому ми вважаємо, щ о провідне місце в цьому
напрямі посідає Департамент карного розшуку М ВС України як самостій
ний структурний підрозділ центрального апарату МВС, який належить до
кримінальної міліції та згідно з чинним законодавством України здійснює
ОРД. До основних завдань цього Департаменту в досліджуваній сфері на242
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лежать: організація взаємодії з підрозділами центрального апарату МВС,
ГУМВС, УМ ВС, міністерствами, іншими центральними органами виконав
чої влади, установами, громадськими організаціями, а також правоохорон
ними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирі
ш енні питань боротьби зі злочинністю; ужиття заходів щ одо підвищення
професійного рівня, службової та оперативної готовності працівників кар
ного розшуку до виконання завдань, визначених законодавством України
та нормативно-правовими актами М ВС України.
У зазначеному нами контексті, передусім, потрібно визначити сут
ність узаємодії підрозділів карного розш уку О ВС України з інш им и опе
ративними підрозділам и під час підготовки та проведення операцій щ о
до захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку та з'ясувати
окремі чинники, щ о можуть вплинути на її ефективність.
У теорії ОРД узаємодія переваж но розглядається в окремих та зага
льн их напрямах оперативно-розш укової протидії злочинності та щ одо
окремих суб'єктів. С истематизувавш и та узагальнивш и думки науковців,
які в різні часи розглядали важ ливі аспекти взаємодії, бачимо, щ о взаємо
дія визначається переваж но я к спільні дії оперативних та інш их підроз
ділів і служб, а саме:
1. Спільна комплексна діяльність узаємно непідпорядкованих служб
і підрозділів ОВС, спрямована на виріш ення загальних завдань [7, с. 16].
2. Спільні погоджені дії на підставі нормативно-правових положень,
спрямованих на запобігання або розкриття злочинів, а також на розш ук
злочинців, які втекли або переховую ться [8, с. 9].
3. Спільна діяльність непідпорядкованих за служ бою оперативних
підрозділів для максим альної концентрації спільних сил і засобів для
найбільш еф ективного виріш ення тактичних завдань [9, с. 335].
4. Спільні комплексні або узгоджені за часом та місцем дії оператив
ни х підрозділів щ одо виріш ення спільними зусиллями завдань під час
протидії злочинності [10, с. 139-140].
5. Спільна концентрація сил, засобів і методів для досягнення поста
вленої мети та здійснення відповідних спільних заходів [11, с. 177-203].
За характером зв'язків узаємодія підрозділів карного розш уку з ін
ш ими оперативними підрозділам и поділяється на д ва види:
1. Безпосередню, яка встановлюється між ланками одного оперативно
го підрозділу під час сумісного виріш ення завдань із підготовки та прове
дення операцій щ одо захоплення осіб, які складають суспільну небезпеку,
та передбачає встановлення прямих, безпосередніх зв'язків між оператив
ними підрозділами. Наприклад, узаємодія між співробітниками карного
розшуку та підрозділу БНОН у межах окремого міськрайліноргану.
2. Опосередковану, коли відносини взаємодії з іншим оперативним під
розділом організуються та підтримуються через управлінську ланку (МВС,
243
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ГУМВС, УМВС). Приклад - організація взаємодії з оперативними підрозділа
ми ОВС іншого регіону. Потрібно зазначити, щ о при здійсненні такої взаємо
дії, додатково виникають щ е й відносини координації [12].
У заємодія оперативних підрозділів здійсню ється в таких організа
ційно-тактичних формах:
1. У формі оперативного пошуку. Спільні заходи оперативних підроз
ділів здійснюються під час комплексних пошукових дій для отримання та
перевірки оперативної інформації про раніше невідомі об'єкти оператив
ної уваги, а також при підготовці та проведенні операцій щ одо захоплення
осіб, які становлять суспільну небезпеку, («Канал», «Мак», «Генофонд»,
«Батискаф», «Зброя та вибухівка», «Розшук», «Метал», «Інтелект», «Ринок»,
«Мігрант», «Іноземець», «Побут», «Нагляд», «Берег» тощо). Організаційно
такі заходи проводяться під час цільових оперативно-профілактичних опе
рацій та комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань терито
рій та об'єктів з ускладненою оперативною обстановкою. Узаємодія під час
проведення спільних оперативно-профілактичних операцій має найбільш
тісний характер, адже пов'язана з необхідністю здійснення не лиш е інфор
маційного обміну між оперативними підрозділами, але й передбачає
обов'язкове спільне планування заходів та їх здійснення, а також надання
допомоги наявними силами й засобами.
2. У ф ормі оперативної розробки. Я к комплексна система оперативно-розш укових заходів, щ о здійсню ється стосовно осіб, які обґрунтовано
підозрю ю ться в підготуванні або вчиненні тяж ких чи особливо тяжких
злочинів, та для встановлення місцезнаходж ення і, відповідно, захоплен
ня розш укуваних злочинців, безвісно відсутніх осіб та інш их осіб, які
становлять суспільну небезпеку.
3. У формі оперативно-розшукового забезпечення процесу криміналь
ного судочинства взаємодія між оперативними підрозділами в разі необхід
ності може здійснюватись як за їх ініціативи, так і координуватися слідчим. У
цьому разі відносини взаємодії між оперативними підрозділами мають скла
дний характер, адже в конкретній оперативно-тактичній ситуації, узаємодія
носить як процесуальний, так і організаційний характер, зважаючи на те, щ о
обов'язковим суб'єктом процесуальної форми взаємодії є слідчий.
Розглянувши теоретичну модель узаємодії підрозділів карного розшуку
з інш ими суб'єктам и протидії злочинності при підготовці та проведенні
операцій щ одо захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку, до
ходимо висновку про розгалуж еність та складність зв'язків між ланками
однієї системи протидії злочинності. А наліз відповідних зв'язків, щ о ви
никаю ть під час узаємодії підрозділів карного розш уку сприяє оптима
льному визначенню, перш за все, важ ливих стратегічних пріоритетів у
напрямі організації діяльності ОВС, адже дозволяє з'ясувати суттєві недо
ліки їх практичної діяльності в підготовці та проведенні операцій щ одо
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захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку, намітити ш ляхи
удосконалення нормативно-правового забезпечення їх роботи та оптимізувати структурно-ф ункціональну побудову відповідних підрозділів.
Загальновідомо, щ о розшук осіб спрямований на захист життя, здоров'я,
прав і свобод громадян, законності, охорони інтересів суспільства та держави
від злочинних посягань. Крім того, позитивні результати спільних операцій
(дій чи заходів) щодо розшуку озброєних та інших осіб, які становлять суспі
льну небезпеку, забезпечуються стійким централізованим управлінням задіяними силами та засобами, підтриманням постійної взаємодії між ними. Саме
тому одночасно з постановкою завдань даються вказівки щодо взаємодії, при
цьому особлива увага звертається на узгодження мети, місця й часу дій щодо
блокування району операції, на вжиття всіх можливих заходів для позбавлен
ня злочинців можливості виходу із заблокованої зони.
Наприклад, органи внутрішніх справ України протягом 2005-2015 рр.
забезпечували взаємодію: з керівниками слідчих ізоляторів, установ вико
нання покарань, командирами підрозділів внутріш ніх військ, дислокова
них на території обслуговування ОВС, на випадок утечі засуджених, осіб,
узятих під варту; з головними лікарями Української психіатричної лікарні з
суворим наглядом М іністерства охорони здоров'я України та психіатрич
них лікарень, у структурі яких є відділення з посиленим наглядом, на ви
падок утечі осіб, хворих на психічні розлади й тих, які учинили суспільно
небезпечні діяння та до яких за ріш енням суду застосовані примусові захо
ди медичного характеру в зазначених закладах охорони здоров'я.
Н ині така взаємодія здійсню ється з вищ ими навчальними закладами
М ВС України, установами виконання покарань, частинами і з'єднанням и
внутріш ніх військ тощо. Д ля реалізації комплексу заходів щ одо розш уку
й захоплення осіб, які становлять суспільну небезпеку, мож уть утворю ва
тися як групи бойового порядку, так і зведені загони, тобто неш татні
угруповання сил і засобів органів, підрозділів внутріш ніх справ, з'єднань,
частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України тощо,
призначених для надання допомоги ОВС, зокрема підрозділам карного роз
ш уку інш ого або свого регіону в посиленні охорони громадського поряд
ку, забезпеченні громадської безпеки та протидії злочинності.
М ожна погодитися з В.А. Сягровцем, який стверджує, щ о значення
взаємодії й координації полягає в тому, щ о вони даю ть мож ливість ком
плексно використовувати сили та засоби різних правоохоронних органів,
військових ф ормувань та інш их держ авних органів, оперативні можли
вості служб і підрозділів у різних сф ерах ж иттєдіяльності суспільства.
П равильно організовані та послідовно здійсню вані взаємодія та коорди
нація об'єдную ть зусилля різних відомств для досягнення єдиної мети конкретної спеціальної операції найбільш раціональним способом [13].
Для взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими суб'єктами протидії
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злочинності при підготовці та проведенні операцій щодо захоплення осіб, які
становлять суспільну небезпеку, характерна спрямованість на досягнення
позитивних результатів у цьому напрямі для недопущення вчинення такими
особами нових правопорушень, завдання шкоди інтересам держави й суспі
льства, порушення прав і свобод громадян тощо. При цьому нагальним ви
знається вирішення проблем, які становлять спільний державний інтерес для
учасників узаємодії, а не вузькокорпоративних інтересів.
Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, щ о на сьогодні механізм узаємодії підрозділів карного розшуку з інш ими суб'єктами протидії злочинно
сті при підготовці та проведенні операцій щ одо захоплення осіб, які стано
влять суспільну небезпеку, - детально нерозроблений і невідпрацьований.
Проте необхідність такої взаємодії обумовлюється низкою обставин:
1) спільністю завдань, щ о постають перед ОВС, зокрема підрозділами кар
ного розшуку, які ведуть боротьбу зі злочинністю; 2) особливістю призна
чення сил і засобів, щ о застосовуються для виконання завдань із підготовки
та проведення операцій щ одо захоплення осіб, які становлять суспільну
небезпеку; 3) узаємообумовленістю завдань, щ о стоять перед О ВС у цілому,
а підрозділами карного розшуку зокрема, щ одо забезпечення захисту жит
тя й здоров'я, прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави, а
також запобігання правопорушенням; 4) узаємозалежністю кінцевих ре
зультатів їхньої спільної діяльності.
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при подготовке и проведении операций по задержанию лиц, которьіе
представляют общественную опасность
Рассмотрени организационно-тактические особенности взаимодействия
подразделений уголовного розиска с другими субьектами противодействия
преступности при подготовке и проведении операций по задержанию лиц,
которие представляют общественную опасность. Обосновивается, что совершенствование такого сотрудничества является одним из основних направле
ний формирования ^ффективной стратегии борьби с преступностью.
Ключевие слова: подразделения уголовного розиска, противодействие пре
ступности, задержание лица, которое представляет общественную опасность.
^е^еVуаЬт О.О., РІісЬап О.А. ТЬе шау о£ іпіегасііоп о£ Гїші8іоп8 о£ с гіт іпаї і^ е8іі§аііоп шііЬ оіЬег 8иЬ^есі8 о£ сотЬаііпд с г іт е іп іЬе ргерагаііоп апгї
сопгїисі о£ орегаііоп8 оп гїеіепііоп о£ рег8оп8 шЬо ро8е а гїапдег іо іЬе риЬііс
Аз а гезиіі о£ апаіузіз о£ іЬеогу апй ргасіісе о£ орегаішеіу апй зеагсЬ асішііу Ьазіс йігесііопз о£ соорегаііоп о£ 8иЬйіVІ8Іоп8 о£ сгітіпаі зеагсЬ шііЬ оіЬегз о£
сотЬаііпд с г іт е іп іЬе ргерагаііоп апй сопйисі о£ орегаііопз іо йеіаіп регзопз
шЬо аге а риЬііс йапдег. Ре1еVапсе о£ іЬе іоріс йеіегтіпей іЬе пеей іо йеіегтіпе
іЬе ехізііпд ргоЬіетз о£ ргасіісаі соорегаііоп Ьеішееп іЬе йерагітепіз о£ С гітіпаі Іпуезіідаііоп шііЬ оіЬегз о£ сотЬаііпд с г іт е іп іЬе ргерагаііоп апй сопйисі о£
орегаііопз іо йеіаіп іпйшійиаіз шЬо розе йапдег іо іЬе риЬііс іЬаі аге аззосіаіей
шііЬ іЬе ітрег£есііоп о£ іедаі гедиіаііоп. А зресіаі ріасе іп іЬе агіісіе йеVоіей іо
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іЬе огдапігаііопаї £огтз о£ іпіегасііоп.
ТЬе Ьазіс ргоЬїет о£ іЬе іпіегасііоп о£ ііуізіопз С гітіп аї І^ езіід аііоп шііЬ
оіЬегз о£ сотЬаііпд с г іт е іп іЬе ргерагаііоп а п і сопіи сі о£ орегаііопз іо іеіаіп
іп ііу ііи а їз шЬо розе іапдег іо іЬе риЬїіс, шЬісЬ із іо епзиге гаріі, сотр їеіе а п і
оЬ)есііуе іпуезіідаііоп о£ іЬе сгітіп аї ргосееііпдз, іЬе ргозесиііоп о£ регзопз шЬо
ЬаVе с о т т і і і е і а сгіт е , гетер у іЬе гідЬіз а п і іпіегезіз о£ сііігепз.
Аз а сопсїизіоп, іЬе агіісїе р оіп іеі оиі іЬаі іо іа іе іЬе т е с Ь а п із т о£ іпіегасііоп о£ сЬуізіопз сгітіпаї і^ езіід аііо п шііЬ оіЬегз о£ сотЬаііпд с г іт е іп іЬе ргерагаііоп а п і сопіи сі о£ орегаііопз іо іеіаіп іп ііу ііи а їз шЬо розе а риЬїіс іапдег
іе іа ії ипіеVеїореі. а п і ипр^оVеп.
Со-орегаііоп о£ зиЬііуізіопз о£ сгітіп аї зеагсЬ аі ргерагаііоп а п і со п іи сіе і
орегаііопз іп геїаііоп іо £азсіпаііоп о£ регзопз іЬаі ргезепі а риЬїіс іапдег шііЬ
оіЬег орегаііуе зиЬііуізіопз о£ огдапз о£ іпіегпаї а££аігз о£ ^к^аіпе із іЬе і т рогіапі а п і песеззагу еїе те п і о£ огдапігаііоп о£ орегаііопаї зеагсЬ соипіегасііоп
іо сгітіпаїііу Ьу з е т с е о£ сгітіп аї зеагсЬ.
Рег£есііоп о£ зисЬ со-орегаііоп із опе о£ Ьазіс іігесііопз о£ £огтіпд о£ соггезропііпд зігаіеду о£ соипіегасііоп іо сгітіпаїііу. ^ие іо іЬе сотр їех изе о£ £огсез
а п і £асіїіііез іЬе т о з і іі££ісиїі іазкз о£ сгітіпаї і^езіідаііоп, шагпіпд а п і зіорріпд
о£ сгітез, а п і аїзо £азсіпаііопз о£ регзопз, іЬаі ргезепі а риЬїіс іапдег, і е с ііе іигіпд
со-орегаііоп о£ орегаііуе зиЬііуізіопз. Аі іЬе з а т е ііт е , со-орегаііоп із а іі££ісиїі
іу п а т іс ргосезз, іп £асі зЬе п ееіз іо Ье зітиїіапеоизїу е х а т іп е і ЬоіЬ іп рїапе т и іиаї ехсЬапде Ьу іп£огтаііоп а п і аз сотраііЬїе асііопз іп геїаііоп іо рїаппіпд а п і
геаїігаііоп о£ сгітіпаї іпуезіідаііоп роззіЬіїіііез а п і дгапі о£ Ьеїр іо оіЬег зиЬііуізіопз Ьу ргезепі £огсез а п і £асіїіііез.
Кеу ш огіз: Сгітіпаї Іппезіідаііоп Віпізіоп /ідкііп д сгіте, іке
о / а рег
зоп тко із а капдвг іо іке риЬїіс.

УДК343.985.7:343.71:343.346:656.56 ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК
В.В. Коваленко,
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ
А. С. Кудінов
ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРАДІЖКУ НАФТИ ТА
НАФТОПРОДУКТІВ ІЗ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
У статті на підставі узагальнення та аналізу матеріалів слідчої практики, з
урахуванням положень КПК України та інших нормативно-правових документів
виокремлено джерела інформації про кримінальні правопорушення за фактами
крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів.
Залежно від виділених джерел інформації сформовано типовий перелік до
кументів і відповідних даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення
про початок кримінального провадження.
Ключові слова: крадіжка, нафта, нафтопродукти, магістральний трубопро
від, початок кримінального провадження, джерело інформації про кримінальне пра
вопорушення.
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