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Вступне слово 

Україна, з проголошенням незалежності та прийняттям Конституції, 
успішно побудує суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, пра-
вову державу, в системі цінностей якої основною є людина, її права та 
свободи. Водночас викликає занепокоєння недостатня правова культура 
населення, зростання рівня злочинності та супутніх їм негативних фак-
торів, зокрема насильство. 

Насильство – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психоло-
гічного чи економічного спрямування однієї особи стосовно іншої, якщо 
ці дії порушують її конституційні права і свободи людини та громадяни-
на і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному здо-
ров’ю. Насильство це – коли завдають побоїв, ображають, принижують, 
насміхаються над речами, які важливі і дорогі для людини, не дозволя-
ють ходити до школи, на роботу, зустрічатися з рідними і друзями, пе-
решкоджають розпоряджатися власністю, не виплачують заробітної пла-
ти, не надають необхідної медичної допомоги та ін. 

З насильством можна зіткнутися всюди: на вулиці, на роботі, у школі, 
в громадських місцях і, на жаль, вдома. Тому дуже важливо кожній лю-
дині знати свої права, а головне, куди можна звернутись за допомогою і 
захистом. Особливо турбує той факт, коли від проявів насильства страж-
дають діти, які більше, ніж дорослі, схильні сприймати все, що відбува-
ється з ними як належне та менше, ніж дорослі, розуміють і знають, як 
допомогти собі. 

Кожна людина має знати, що за Конституцією України: 
 людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-

пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Утвердження 
і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави; 

 всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними; 

 громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними 
перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч-
ного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками; 

 іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 
законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України,– за винятками, 
встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 
України; 
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 права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією 
України, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і 
не можуть бути скасовані; 

 обов’язок держави – захищати життя людини. Кожен має право за-
хищати життя і здоров’я своє та інших людей від протиправних посягань; 

 кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність, 
кожному гарантується недоторканність житла та невтручання в особисте 
і сімейне життя, за винятком спеціальних обмежень; 

 саме для захисту прав громадян держава створила систему право-
охоронних органів та підтримує діяльність недержавних правозахисних 
організацій. 

Для захисту своїх прав кожній людині гарантується: 
1. Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів – ст. 40 Конс-
титуції України. 

2. Право на захист своїх прав у суді – ст. 55 Конституції України. 
3. Право знати свої права і обов’язки – ст. 57 Конституції України. 
4. Право на правову допомогу – ст. 59 Конституції України. 
Жертв насильницьких проявів багато, але не завжди вони звертаються 

за допомогою – не вірять у те, що винних знайдуть і покарають, не ба-
жають псувати нерви, побоюються наслідків, розгублюються, не знають 
як правильно діяти в кожній ситуації. Багато що залежить від оператив-
ності вчинення з боку потерпілих заходів реагування. 

З іншого боку, не завжди громадяни почуваються безпечно та захи-
щено і після звернення до правоохоронних органів. Сьогодні трапляють-
ся факти безпідставних відмов у порушенні кримінальних справ, відмови 
у розгляді заяв, скарг, клопотань тощо. Передусім від цього страждають 
пересічні громадяни, які не мають достатніх можливостей для захисту 
своїх прав. 

Тому роз’яснення в галузі протидії насильству мають значення для 
усіх громадян незалежно від віку та статусу. Такий висновок дає змогу 
зробити досвід діяльності правозахисних організацій в галузі надання 
юридичних консультацій – практично кожне друге звернення містило 
прохання надати правову допомогу у справі, де були наявні елементи 
насильства. 

У цій книзі читач знайде конкретні поради щодо того, яким чином 
ініціювати розслідування у справі, як скласти заяву про злочин та в яко-
му порядку її подати, як довести наявність тілесних ушкоджень, як відш-
кодувати шкоду, завдану злочином чи правопорушенням, як забезпечити 
виконання судового рішення, як протидіяти домашньому насильству, 
насильницьким проявам щодо дітей. 
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Окремі роз’яснення цього посібника відповідають на питання, як зму-
сити правоохоронні органи якісно відреагувати на факт порушення прав 
людини, роз’яснюють права громадян і обов’язки державних правозахи-
сних структур, пояснюють права окремих категорій громадян. 

Партнери у підготовці книги юридичних консультацій, колективи 
громадської організації «Київський правозахисний альянс» та юридичної 
клініки інституту МВС вже вісім років займаються правозахисною дія-
льністю. Окремими великими напрямами у цій практиці є справи з про-
тидії насильству, адміністративних та кримінальних правопорушень, за-
хисту медичних прав людини. Для цього посібника авторським колекти-
вом було відібрано реальні справи, за вирішенням яких зверталися 
громадяни впродовж останніх двох років. Критеріями відбору також бу-
ли типовість і поширеність розглянутих справ, щоб читач зміг не лише 
усвідомити розкриту в книзі ситуацію, а й застосувати консультацію до 
свого випадку, схожого з наведеним. 

Звісно, кожна індивідуальна консультація надається за умови конфі-
денційності. З таких міркувань клієнти у кожній справі цієї книги пого-
дились на використання і оприлюднення наданої інформації. Водночас 
автори були змінили прізвища й імена, власні географічні та інші назви. 
Будь-який збіг з реальними людьми чи об’єктами може бути лише випа-
дковим. З подібних міркувань та для зручності опису було обрано умов-
ним місцем, де сталися усі викладені події, місто Київ. 

Для зручності у користуванні матеріалом авторами вжито таких заходів: 
 Юридичні консультації згруповані у три розділи, об’єднані спіль-

ною проблематикою. 
 У змісті посібника наводяться не лише умовні назви справ, а й ко-

ротко сформульовано основні проблеми, що розглядаються щодо кожної 
справи. 

 Кожна консультація має єдину структуру: 
а) анотація справи. У ній коротко розкривається зміст звернення, на-

водяться усі факти, які були повідомлені громадянами. 
б) перелік питань, на які надається відповідь. Питання сформульовані 

юристами на основі побажань осіб, які звернулися за консультацією. Пи-
тання авторами формулювалися у чіткій та конкретизованій формі, щоб 
читач зміг розрізнити та зрозуміти кожну окрему проблему справи. 

в) консультація. Це головна частина справи, у якій в кожному випад-
ку надано детальний аналіз правових норм, проаналізовано різні варіанти 
вирішення справи, використання різнобічних способів захисту прав гро-
мадян, висловлено рекомендації щодо вибору оптимального юридичного 
механізму правозахисту. Зміст консультації для зручності читача побу-
дований за тією ж нумерацією, у якій були поставлені питання справи, за 
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рахунок чого можливо розглядати не лише конкретну ситуацію, але і 
подібні випадки. 

г) перелік додатків у справах. До кожної правової ситуації, яка була 
проаналізована в посібнику, доцільно вживати юридичні заходи реагу-
вання: скласти заяву чи клопотання, позовну заяву тощо. Без цих доку-
ментів консультації будуть неповними, відірваними від життя. Тому ав-
торами книги були укладені юридичні документи до кожної ситуації. 
При їх формулюванні було поставлено особливу мету: одночасно зроби-
ти ці документи по-перше, нешаблонними, реальними, заснованими на 
обставинах справи, по-друге, передбачити можливості використання їх 
як зразків у подібних справах. 

 Окремої уваги авторським колективом було приділено мові посіб-
ника, адже книга розроблена не лише для юристів, але і для інших гро-
мадян, недостатньо обізнаних у праві. Стиль викладу ми намагалися зро-
бити простим і зрозумілим для громадян, не перевантаженим складними 
юридичними термінами та прямими цитатами з нормативно-правових 
актів. Звісно, зовсім позбавитись юридичної мови викладу неможливо, 
але для читача, так само як для кожного клієнта, що звертається за юри-
дичною допомогою, автори намагалися пояснити зміст юридичних кате-
горій та процедур. 

Сподіваємося, що читач оцінить працю авторського колективу і вико-
ристає матеріал книги на свою користь, для реалізації своїх прав та їх 
захисту на випадок порушення. Наведені роз’яснення можуть слугувати 
також навчальним матеріалом для вивчення різних галузей права, для 
вдосконалення діяльності юридичних клінік та інших організацій гро-
мадського правозахисту в Україні. 

Наші контакти для відгуків і пропозицій щодо співпраці: 

Громадська організація «Київський правозахисний альянс» 

Адреса: м. Київ, вул. Горлівська, 220, к. 74. 
Поштовий індекс: 02121. 
Електронна адреса: street-lawclinic@ukr.net 

Навчально-тренінговий центр юридичної клінічної освіти (юридич-
на клініка) Навчально-наукового інституту підготовки кадрів гро-
мадської безпеки та психологічної служби Київського національного 
університету внутрішніх справ. 

Адреса: м. Київ, вул. Колекторна, 4. 
Поштовий індекс: 02121. 
Телефон: (044) 561-18-71. 

mailto:street-lawclinic@ukr.net
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ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ  

ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНУ? 

СПРАВА ПРО ХУЛІГАНСТВО 

Анотація справи: 
Пізно увечері Василь та його дівчина Світлана повертались додому. 

Раптом їх перестріли незнайомі. Щоб викликати сварку, вони обра-
жали Василя і дівчину та погрожували побити їх. Василь та Світлана 
почали тікати, але хулігани їх наздогнали, повалили Василя на землю 
і почали його бити. Дівчина просила їх припинити це, натомість вони 
побили і її. Внаслідок цього і Василеві, і Світлані було завдано вели-
кої кількості синців. Василю, до того ж, зламали ніс та спричинили 
легкий струс мозку, який виявили у травмпункті, куди він звернувся 
того ж вечора. Після всього, що сталося, хлопець та дівчина вирішили 
звернутись до міліції, аби покарати винних. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Як повідомити про злочин міліцію, щоб була більша ймовірність 

знайти винних? Як скласти письмову заяву про злочин? 
2. У якому порядку слід повідомляти про злочин? 
3. Які наслідки повідомлення про злочин? 

Додатки: 
1. Зразки заяв до міліції про злочин. 

Консультація: 
Стаття 27 Конституції України (розділ ІІ) проголошує, що кож-

на людина має невід’ємне право на життя. Кожен має право захищати 
своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправ-
них посягань. 

І 
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Дії невідомих, які перестріли Василя та Світлану, можна кваліфі-
кувати як хуліганство, вчинене групою осіб. Відповідальність за такі 
дії передбачається ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (далі – 
КК України). 

У цьому випадку хуліганство проявилося у застосуванні насиль- 
ства (побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень) до потерпілих та у на-
хабному поводженні. 

Тобто хуліганство може виражатися у вчиненні діянь, які передбачені 
іншими статтями Особливої частини КК України (зокрема ст. 125 КК 
України, яка передбачає відповідальність за завдання умисного легко-
го тілесного ушкодження) або Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП). Але ознакою, яка визначає конкретні 
дії саме як хуліганство є порушення громадського порядку, при чому не 
має значення чи були вони вчинені у громадському місці. Вони можуть 
вчинятись на безлюдній вулиці, під час телефонного спілкування. Також 
хуліганство від інших схожих злочинів відрізняється умислом особи, що 
його скоїла, який виражається у протиставленні себе суспільству, вира-
женні зухвалості, нахабства, продемонструвати грубу силу. 

КУпАП у ст. 173 також передбачає відповідальність за хуліганст-
во, але за дрібне, яке виражається у нецензурній лайці в громадських 
місцях, образливому присікуванні до громадян та інших подібних 
діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Вказана 
стаття не передбачає завдання навіть легких тілесних ушкоджень по-
терпілим. Тому дії нападників слід кваліфікувати саме як злочин, а не 
адміністративне правопорушення. 

1. Для того, щоб була більша ймовірність знайти винних, про зло-
чин слід заявити не зволікаючи, якомога швидше. 

Стаття 94 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – 
КПК України) передбачає, що заяви або повідомлення підприємств, 
установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громад- 
ськості або окремих громадян про злочин є приводами до порушен-
ня кримінальної справи. 

Кримінальний закон не передбачає конкретних вимог до форми і 
змісту заяви про злочин. 

Повідомлення про злочин може бути усним, також потерпілий 
може скласти письмову заяву у довільній формі, але у заяві обов’яз-
ково слід вказати прізвище, ім’я, по батькові та адресу заявника. Інак-
ше повідомлення буде визнано анонімним і ніяких заходів щодо роз-
слідування злочину вчинено не буде. 
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Водночас у кінці тексту заявник має зазначити дату написання та 
поставити свій підпис. 

Складаючи заяву про злочин до міліції, слід пам’ятати, що чим 
більше інформації про подію буде надано правоохоронним органам, 
тим більша ймовірність того, що злочин буде розкрито, а винуватців 
буде знайдено. У заяві коротко та чітко описуються всі обставини 
справи та висловлюється конкретна вимога стосовно наслідків заяви. 

Щодо правильного складання заяви про злочин, то слід зазначити, 
що її можна умовно поділити на декілька частин відповідно до змісту 
заяви. 

Перша – частина, в якій зазначається, кому подається заява, вказу-
ється прізвище, ім’я та по батькові, поштова адреса того, хто подає 
заяву. 

Друга – найбільша частина заяви містить всю інформацію про по-
дію злочину: вказується час, місце вчинення злочину, в чому поляга-
ють злочинні дії, скільки осіб брали участь у їх скоєнні та які наслід-
ки були спричинені злочинними діями. 

Третя – частина, в якій висловлюється конкретна вимога щодо на-
слідків заяви, проситься притягнути винних осіб до відповідальності. 

Розглянемо докладніше усі названі елементи. 
При визначенні особи, що уповноважена у нашому випадку розг-

лядати заяву про злочин, важливе значення відіграє територіальна та 
предметна підслідність справи. 

Підслідність – це сукупність ознак кримінальної справи, на підс-
таві яких визначається орган досудового слідства, компетентний здій-
снювати провадження у цій справі. 

За предметної підслідності за основу береться кваліфікація злочину. 
Частина 2 ст. 112 КПК України визначає у яких випадках досудове 
слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Справа про 
злочин передбачений ч. 2 ст. 296 КК України входить до цього переліку. 

За визначення територіальної підслідності значення має місце 
вчинення злочину. Згідно зі ст. 116 КПК України досудове слідство 
провадиться у тому районі, де вчинено злочин. 

Таким чином, Василю та Світлані слід звернутися до органу внут-
рішніх справ (міліції) того району, де було вчинено злочин. 

Стаття 97 КПК України визначає, що прокурор, слідчий, орган 
дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про 
вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не 
підлягають їх віданню. 
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Це означає, що коли заявник помилково звернеться не до компетент-
ного органу, йому не мають права відмовити у прийнятті заяви на пі-
дставі того, що справа не належить до його компетенції. 

Коли розгляд заяв і повідомлень про злочини, що вчинений або го-
тується, не входить до відання органів внутрішніх справ або є свід-
чення про вчинення злочину на території обслуговування іншого ор-
гану внутрішніх справ, заява чи повідомлення після реєстрації протя-
гом трьох діб пересилається за належністю. 

Тобто, заяву передадуть органу, який зобов’язаний вирішувати це 
питання. Однак, у зв’язку з тим, що це займе час і негативно вплине 
на успішність розслідування злочину, краще чітко знати, до кого слід 
звертатися. 

У разі звернення до органів внутрішніх справ, заява пишеться на 
ім’я начальника районного відділення Міністерства внутрішніх справ 
за місцем вчинення злочину. 

У частині заяви, де описується подія злочину, найважливішим  
завданням є якомога повніше і точніше словесно відобразити подію 
злочину. 

У ній слід точно, послідовно в хронологічному порядку відтворити 
подію злочину, зазначити місце та спосіб його вчинення, кількість 
осіб, що його вчинили. 

Якщо особи зловмисників відомі, то їх необхідно назвати, якщо 
невідомі – необхідно якомога докладніше описати їх зовнішність. 

Коли злочин було вчинено у присутності свідків, про це теж необ-
хідно повідомити у заяві із зазначенням їх імен та адрес, якщо такі 
відомі. 

Просьбою потерпілого може бути вимога: 
 порушити кримінальну справу за фактом вчинення злочину; 
 притягти винних до відповідальності; 
 вжити передбачених законом заходів; 
 допитати названих осіб як свідків, якщо такі є; 
 вжити заходів для збереження доказів, якщо це необхідно; 
 тощо. 
Коли особа складає заяву про злочин, те, як вона сформулює свої 

вимоги, не є принциповим, бо необхідні заходи, які мають вжити пра-
воохоронні органи, отримавши повідомлення про злочин, чітко перед-
бачені Кримінально-процесуальним кодексом України. Більш важли-
вим є саме повідомлення про подію та обставини злочину. Саме пові- 
домлення про злочин є підставою для порушення кримінальної справи. 
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2. Заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, 
реєструються цілодобово черговими частинами органів внутрішніх 
справ оперативними черговими відразу після їх надходження, що 
відображається в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, 
що вчинені або готуються. 

Якщо потерпілий телефонує за номером «02», таке звернення по-
винно бути зафіксоване у відповідному журналі, де вказується час, 
особа та причина звернення, а також наслідки. 

Потерпіла особа може сама прийти у районний відділок і усно по-
відомити про злочин, не складаючи при цьому письмової заяви. Усне 
повідомлення заноситься до протоколу, який підписує заявник та по-
садова особа, що прийняла заяву. 

При цьому заявник попереджається про відповідальність за непра-
вдивий донос, про що робиться відмітка у протоколі. 

Письмова заява має бути підписана особою, від якої вона подається. 
До порушення справи особа, котра приймає заяву, повинна пересвід-
читися в особі заявника, попередити його про відповідальність за не-
правдивий донос і відібрати від нього відповідну підписку. 

Письмову заяву можна занести особисто у відділок. Вона також 
повинна бути прийнята та зареєстрована у журналі реєстрації заяв і 
повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Найкраще зро-
бити два екземпляри заяви. Один залишити у районному відділку, а 
копію залишити в себе. Водночас необхідно, щоб на копії заяви поса-
дова особа, яка прийняла заяву, зазначила дату прийняття, своє прі-
звище, ім’я, по батькові, посаду та поставила свій підпис. 

Потерпілий від злочину, таким чином, матиме доказ у випадку, 
якщо правоохоронні органи не вживатимуть передбачених законом 
заходів щодо розкриття злочину. Це дасть змогу потерпілому оскар-
жити їх бездіяльність до прокурора або до суду. 

Подекуди працівники міліції відмовляються брати заяву про зло-
чин, хоч це і незаконно. В такому випадку заяву можна надіслати до 
відповідного районного відділку рекомендованим листом. 

3. Згідно зі ст. 97 КПК України після прийняття заяви або повідом-
лення про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання, суддя (залежно 
від підслідності справи), а в нашому випадку – слідчий, зобов’язані не 
пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень: 

 порушити кримінальну справу; 
 відмовити у порушенні кримінальної справи; 
 направити заяву або повідомлення за належністю. 
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Вказаний строк може бути продовжений, коли необхідно переві-
рити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи. Така 
перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в 
строк не більше десяти днів шляхом: 

 відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб; 
 витребування необхідних документів; 
 проведення оперативно-розшукової діяльності. 
Одночасно вживаються всі можливі заходи, щоб запобігти злочи-

нові або припинити його. За наявності відповідних підстав, що свід-
чать про реальну загрозу життю та здоров’ю особи, яка повідомила 
про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки 
заявника, а також членів його сім’ї та близьких родичів, якщо шляхом 
погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби 
вплинути на заявника. 

Згідно зі ст. 98 КПК України за наявності приводів і підстав слід-
чий зобов’язаний винести постанову про порушення кримінальної 
справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю 
кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а також 
дальше її спрямування. 

Приводом до порушення кримінальної справи в нашому випадку є 
заява або повідомлення про злочин. А підставою – достатні дані, які 
вказують на наявність ознак злочину, а саме – вчинення суспільно 
небезпечної протиправної дії або бездіяльності, за яку передбачене 
настання кримінальної відповідальності. 

Статтею 99 КПК України передбачено, що за відсутності підстав 
до порушення кримінальної справи слідчий своєю постановою від-
мовляє у порушенні кримінальної справи, про що повідомляє заін-
тересованих осіб і підприємства, установи, організації. 

При цьому згідно з ч. 2 ст. 99 КПК України якщо в результаті 
перевірки заяви чи повідомлення, що надійшли, не встановлено під-
став для порушення кримінальної справи, але матеріали перевірки 
містять дані про наявність у діянні особи адміністративного або ди-
сциплінарного проступку чи іншого порушення громадського по-
рядку, слідчий вправі, відмовивши у порушенні кримінальної спра-
ви, надіслати заяву або повідомлення на розгляд уповноваженому 
органу для вжиття відповідних заходів впливу або передати мате- 
ріали для застосування в установленому порядку заходів адміністра-
тивного стягнення. 
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Якщо заявник вважає, що слідчий необґрунтовано відмовив у по-
рушенні кримінальної справи, він має право оскаржити таке рі- 
шення…1 

Якщо Василь та Світлана звернуться до правоохоронних органів із 
заявою, і кримінальна справа буде порушена, слідчий згідно зі ст. 49 
КПК України повинен буде винести постанову про визнання їх по-
терпілими від злочину, тобто особами, яким злочином заподіяно 
моральну, фізичну або майнову шкоду. 

Після цього вони, відповідно до ч. 2 ст. 49 КПК України, мати-
муть право: 

 подавати докази; 
 заявляти клопотання; 
 знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення 

досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не прова-
дилося,– після призначення справи до судового розгляду; 

 брати участь у судовому розгляді; 
 заявляти відводи; 
 подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, 

прокурора і суду; 
 подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного 

судді, а за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки. 
З обставин справи відомо, що хулігани завдали Світлані та Василю 

тілесних ушкоджень. 
В такому випадку, згідно зі ст. 76 КПК України, обов’язково має 

бути призначена судово-медична експертиза для встановлення тяж-
кості і характеру тілесних ушкоджень…2 

––––––––––––––––– 
1 Особливості оскарження постанови про відмову у порушенні кримі-

нальної справи розглядаються у «Справі про крадіжку в дачному будинку», 
розділ І. 

2 Особливості призначення судово-медичної експертизи та встановлення 
тяжкості тілесних ушкоджень розглядаються у «Справі про реагування на 
побиття дружини», розділу ІІ. 
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Д О Д А Т О К  1  
Начальнику…1 районного управлін-
ня ГУМВС України у м. Києві 
Гончаренка Василя Петровича, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Заява про злочин 

…5 Я, Гончаренко Василь Петрович, та моя подруга, Коляденко 
Світлана Юріївна, поверталися з кінотеатру…6 Біля будинку…7, на 
дитячому майданчику до нас підійшло четверо незнайомих нам осіб 
чоловічої статі, які перебували в нетверезому стані. Висловлюючи 
явну неповагу, вони ображали нас нецензурними висловами, почали 
провокувати нас на конфлікт. Я та Коляденко С. Ю. хотіли швидше 
покинути вказане місце, але вони заважали і погрожували розправою. 

Коли нам вдалося покинути дитячий майданчик, компанія почала 
нас переслідувати. Після цього я та Коляденко С. Ю. почали тікати, а 
вони кинулись за нами. Біля будинку…8 вони мене наздогнали, зва-
лили на землю та всі вчотирьох почали бити. Я почув, що в цей мо-
мент підійшла моя дівчина і почала просити їх, щоб вони не били ме-
не. На що вони не просто покинули бити мене, а почали бити її. 

Через завдані тілесні ушкодження я та моя дівчина в цей же вечір 
звернулися за медичною допомогою до травмпункту…9. Особи, що 
здійснили на нас напад, були одягнені…10 та виглядали таким чином…11 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначте дату і приблизний час. 
6 Назва кінотеатру та адреса, за якою він знаходиться. 
7 Вкажіть номер будинку і вулицю, на якій він знаходиться. 
8 Вкажіть номер будинку і вулицю, на якій він знаходиться. 
9 Вкажіть номер травмпункту і вулицю, на якій він знаходиться. 
10 Необхідно описати якомога повніше, у що був одягнений кожен із на-

падників або хоча б ті особи, які запам’яталися найбільше. 
11 Необхідно докладно описати зовнішність (зріст, статуру, колір волосся, 

розмір очей, носа, губ, вух) особливі прикмети (шрами, родимі плями, тату-
ювання) тих нападників, які запам’яталися. 
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На підставі викладеного та керуючись статтями 97, 98, ч. 2 ст. 112 
Кримінально-процесуального кодексу України, 

Прошу: 

1.  Прийняти заяву до розгляду. 
2.  Порушити кримінальну справу за фактом хуліганства, вчинено-

го групою осіб. 
3.  Визнати мене, Гончаренка В. П., потерпілим. 

Додатки: 
1.  Копія довідки, виданої Гончаренку В. П. травмпунктом…1. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть номер травмпункту та вулицю, на якій він знаходиться. 
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Начальнику…1 районного управління 
ГУМВС України у м. Києві 
Коляденко Світлани Юріївни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Заява про злочин 

…5 Я, Коляденко Світлана Юріївна, та мій друг, Гончаренко Ва-
силь Петрович, поверталися з кінотеатру…6. Біля будинку…7, на 
дитячому майданчику до нас підійшло четверо незнайомих нам осіб 
чоловічої статі, які перебували в нетверезому стані. Висловлюючи 
явну неповагу, вони ображали нас нецензурними висловами, по- 
чали провокувати нас на конфлікт. Я та Гончаренко В. П. хотіли 
швидше покинути вказане місце, але вони заважали і погрожували 
розправою. 

Коли нам вдалося покинути дитячий майданчик, компанія почала 
нас переслідувати. Після цього я та Гончаренко В. П. почали тікати, 
а вони кинулись за нами. Біля будинку…8 вони нас наздогнали, Гон-
чаренка В. П. звалили на землю та всі вчотирьох почали бити. Я по-
чала просити їх, щоб не били Гончаренка В. П., на що вони почали 
бити також мене. 

Через завдані тілесні ушкодження я та Гончаренко В. П. в цей же 
вечір звернулися за медичною допомогою до травмпункту…9. Осо-
би, що здійснили на нас напад, були одягнені…10 та виглядали та-
ким чином...11 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, у якому знаходиться районне управління внутрішніх справ.  
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначте дату і приблизний час. 
6 Назва кінотеатру та адреса, за якою він знаходиться. 
7 Вкажіть номер будинку і вулицю, на якій він знаходиться. 
8 Вкажіть номер будинку і вулицю, на якій він знаходиться. 
9 Вкажіть номер травмпункту і вулицю, на якій він знаходиться. 
10 Необхідно описати якомога повніше, у що був одягнений кожен із на-

падників або хоча б ті особи, які запам’яталися найбільше. 
11 Необхідно докладно описати зовнішність (зріст, статуру, колір волосся, 

розмір очей, носа, губ, вух) особливі прикмети (шрами, родимі плями, тату-
ювання) тих нападників, які запам’яталися. 
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На підставі викладеного та керуючись статтями 97, 98, ч. 2 ст. 112 
Кримінально-процесуального кодексу України, 

Прошу: 

1.  Прийняти заяву до розгляду. 
2.  Порушити кримінальну справу за фактом хуліганства, вчинено-

го групою осіб. 
3.  Визнати мене, Коляденко С. Ю., потерпілою. 

Додатки: 
1.  Копія довідки, виданої Коляденко С. Ю. травмпунктом…1. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть номер травмпункту і вулицю, на якій він знаходиться. 
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СПРАВА ПРО ПОГРОЗИ НА МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН 

Анотація справи: 
На мобільний телефон Валентини декілька разів приходили пові- 

домлення з образами та погрозами застосування фізичного насильства. 
Хто є відправником цих повідомлень, вона не знає. Щоб знайти відп-
равника і припинити погрози, вона хоче звернутися до міліції. 

Питання, на які надається відповідь: 
1.  Чи передбачена законом відповідальність за погрози? 
2.  Яким чином можна дізнатися, хто є відправником повідомлень з 

погрозами? 
3.  Які обставини слід зазначити у заяві про подібні погрози? 

Додатки: 
1.  Зразок заяви до міліції про погрози. 

Консультація: 
1. Погрози, надіслані на мобільний телефон, особливо в теперіш-

ній час, час розвитку високих технологій, є, на жаль, досить пошире-
ним явищем. 

Статтею 32 Конституції України встановлено, що ніхто не може 
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя. Однак і ця стат-
тя з кожним роком дедалі частіше порушується. 

Взагалі, слід відзначити, що КК України як окремий злочин виді-
ляє погрозу вбивством (ст. 129 КК України) та погрозу знищення 
майна (ст. 195 КК України). Що ж до погрози застосування насиль-
ства (тобто, погрози заподіяння потерпілому побоїв чи тілесних 
ушкоджень), то така погроза не є окремим злочином, а лише висту-
пає в окремих злочинах як обтяжуюча обставина1 або як спосіб вчи-
нення того чи іншого злочину, примушування до вчинення (або, на-
впаки, до відмови від вчинення) тих чи інших дій2. Водночас слід 
зауважити, що погроза насильства виступає як окремий злочин  
у конкретних випадках, що стосуються певних категорій осіб. Та- 
кими особами є працівники правоохоронних органів, державні чи 

––––––––––––––––– 
1 Наприклад, ч. 2 ст. 186 КК України – грабіж, поєднаний із насильством, 

або з погрозою застосування такого насильства. 
2 Наприклад, ст. 174 КК України – примушування до участі у страйку або 

перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози його за-
стосування. 
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громадські діячі, службові особи, судді, народні засідателі, присяжні 
тощо1. 

Згідно з КК України особа може нести кримінальну відповідаль-
ність лише за ті діяння, які прямо передбачені у відповідній статті 
Особливої частини КК України. Тому відправника не можна притягти 
до відповідальності за погрози застосування насильства. 

Тим часом це не означає, що відправник може безкарно продовжу-
вати свою протиправну діяльність, порушуючи права Валентини. 

У діях відправника повідомлень можна побачити ознаки хуліган-
ства, тобто дій які порушують громадський порядок та спокій громадян. 
За вчинення хуліганства закон передбачає настання адміністративної2 
та кримінальної відповідальності3. 

Дрібне хуліганство виражається у нецензурній лайці у громадсь-
ких місцях, образливому чіплянні до громадян та інших подібних 
діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян та тягне 
за собою адміністративну відповідальність. 

Якщо ж хуліганські дії особи грубо порушують громадський поря-
док та відрізняються особливою зухвалістю, нахабним поводженням, 
знущанням над потерпілим, тривалим порушенням спокою громадян 
або відзначається винятковим цинізмом, то за такі дії особа може бу-
ти притягнута до кримінальної відповідальності. 

Слід також зазначити, що хуліганські дії не обов’язково повинні 
вчинятися у громадському місці. Хуліганство може мати місце у ква-
ртирі, під час розмов по телефону. Головною умовою є порушення 
громадського порядку або спокою громадян, що і має місце у випадку 
Валентини. 

2. Згідно зі ст. 31 Конституції України кожному гарантується та-
ємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої корес-
понденції. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» знят-
тя інформації з телекомунікаційних мереж заборонене. Оператори, 
провайдери телекомунікацій забезпечують і несуть відповідальність 
за схоронність відомостей щодо будь-якого споживача, отриманих 
при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому 

––––––––––––––––– 
1 Наприклад, ст. 345 КК України – погроза або насильство щодо пра-

цівника правоохоронного органу. 
2 Стаття 173 КУпАП, яка передбачає відповідальність за дрібне хулі- 

ганство. 
3 Стаття 296 КК України. 
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числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переда-
вання тощо1. 

Як бачимо, за загальним правилом оператори та провайдери кому-
нікацій не зобов’язані надавати будь-яку інформацію про споживачів 
телекомунікаційних послуг так само, як і про відправника погроз на 
адресу Валентини. Однак, у ст. 31 Конституції України зазначено, 
що винятки із цього правила можуть бути встановлені лише судом у 
випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи 
з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо 
іншими способами одержати інформацію неможливо. Тому, Валенти-
на може звернутися до міліції із заявою про хуліганство з боку неві-
домого2 і отримати у оператора мобільного зв’язку роздруківку СМС-
повідомлень з погрозами, надісланих на її мобільний номер (так само 
як посадова особа органів внутрішніх справ може витребувати цю 
інформацію під час розслідування). 

Відповідно до ст. 97 КПК України з прийняттям такої заяви одно-
часно вживаються всі можливі заходи, щоб запобігти злочинові або 
припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про 
реальну загрозу життю та здоров’ю потерпілого, вживаються необ-
хідні заходи для забезпечення безпеки, а також безпеки членів сім’ї 
потерпілого та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших 
протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на потерпі-
лого. Згідно зі ст. 14-1 КПК України у разі наявності погрози вчи-
нення насильства або інших протиправних дій щодо особи, за її пи-
сьмовою заявою чи письмовою згодою у ході слідства може проводи-
тися прослуховування телефонних розмов із застосуванням 
звукозапису. 

Крім цього існують і призначені для оприлюднення спеціальні  
телефонні довідники, зокрема електронні версії та бази даних інфор-
маційно-довідкових служб, які можуть містити інформацію про прі-
звище, ім’я, по батькові, найменування, адресу та номер телефону 
абонента. Правоохоронні органи можуть звернутись із запитом до 
операторів та провайдерів комунікацій, щоб вони надали за номером 

––––––––––––––––– 
1 Згідно зі ст. 34 Закону України «Про телекомунікації». 
2 Звичайно, на практиці таку заяву в міліції приймають без завзяття, од-

нак у ст. 97 КПК України зазначено, що прокурор, слідчий, орган дізнання 
або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підго-
товлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. 
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телефону особи, яка надсилає Валентині погрозливі повідомлення, 
яку-небудь інформацію про цю особу. 

3. Пленум Верховного Суду України у Постанові № 2 від 
07.02.2003 р. «Про судову практику в справах про злочини проти 
життя та здоров’я особи» роз’яснив, що в будь-якому випадку пог-
роза злочинця (винного) має бути реальною і конткретною, тобто має 
сприйматися особою, якій вона адресована (потерпілим), як така, що 
може здійснитися. При цьому не має значення, чи винний збирався ре-
алізувати свою погрозу, чи ні,– досить того, щоб у потерпілого були 
достатні і реальні підстави побоюватися її виконання. 

Тому, яким би не був зміст погроз, надісланих в адресу Валентини, 
в заяві вона обов’язково повинна пояснити, чому дані погрози є реаль-
ними для неї. Також радимо Валентині при цьому відзначити факт 
спричинення їй моральної шкоди такими діями відправника погроз. 
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Д О Д А Т О К  1  
Начальнику…1 районного управління 
ГУМВС України у м. Києві 
від Скрипник Валентини Степанівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Заява про злочин 

На номер мого мобільного телефону вже декілька разів приходили 
повідомлення з образами та погрозами. Кожного разу, коли я отри-
мую такі жахливі повідомлення, я дедалі більше переймаюся за свою 
особисту безпеку, життя і здоров’я. Крім того, залякування в отрима-
них повідомленнях почали бентежити всю мою родину, близьких та 
друзів. Я боюся виходити на вулицю пізно ввечері, тому що з кожним 
разом ці погрози стають для мене все реальнішими, здійсненними, 
невідворотними і небезпечними для мого життя та здоров’я. 

З тексту повідомлень ясно видно, що вони адресовані саме мені, 
Скрипник Валентині Степанівні, і що відправник повідомлень добре 
знає мене, де я проживаю, навчаюсь. 

Після отримання цих погрозливих повідомлень моє життя і життя 
людей, які мене оточують, стало нестерпним. Таким чином, діями 
відправника погроз мені і моїй сім’ї було завдано значну моральну 
шкоду. 

У діях відправника повідомлень можна побачити ознаки хуліган- 
ства, тобто дій, які порушують громадський порядок та спокій грома-
дян. Відправник не лише порушує мій спокій та спокій моєї сім’ї, але 
відзначається і нахабним поводженням та знущанням наді мною. 

Хто є відправником цих повідомлень – не знаю. Я неодноразово 
намагалася набрати номер телефону, з якого безпосередньо були на-
діслані погрозливі повідомлення, але всі мої зусилля є марними. 

Також я вважаю, що є зацікавлені люди, які прагнуть заволодіти 
моїм майном або примусити мене таким чином вчинити незаконні дії 
чи відмовитися від вчинення незаконних дій. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
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Щоб захистити законні права на безпеку та право на невтручання в 
особисте та сімейне життя моє і моєї родини, на підставі викладеного 
та керуючись статтями 97, 98, ч. 2 ст. 112 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, 

Прошу: 

1. Порушити кримінальну справу за ознаками хуліганства. 
2. Вжити усіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або при-

пинити його. 
3. Вжити необхідних заходів для забезпечення моєї безпеки, а 

також безпеки членів моєї сім’ї та близьких родичів. 

Додатки: 
1. Копія контракту про надання мобільних послуг оператором мо-

більного зв’язку. 
2. Копія роздруківки СМС-повідомлень, надісланих абоненту мо-

більного номера…1, Скрипник В. С. за період…2, виданої оператором 
мобільного зв’язку. 

 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть мобільний номер, на який надходили погрози в вашу адресу. 
2 Період часу (дата), в який надходили СМС-повідомлення з погрозами  

в вашу адресу. 
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СПРАВА ПРО КРАДІЖКУ В ДАЧНОМУ БУДИНКУ 

Анотація справи: 
Тертинникова Анастасія Павлівна володіє дачним будинком. 

Впродовж декількох років у її будинку вчинялися крадіжки. Після 
багаторічних крадіжок будинок перестав бути придатним для прожи-
вання, а загальна сума викрадених речей, за її підрахунками стано-
вить більше шести тисяч гривень. Частину викрадених речей Анаста-
сія Павлівна бачила у сусіда Лисенка С. Б. Місцеві правоохоронні 
органи не вживали жодних заходів для припинення крадіжок, а також 
повернення викраденого майна, незважаючи на неодноразові звер-
нення та скарги, необґрунтовано і незаконно відмовляли у порушенні 
кримінальної справи за фактом крадіжок. Окремі частини за змістом 
постанови суперечили одна одній. Як причина відмови в порушенні 
кримінальної справи в постанові зазначалася відсутність в діях Лисе-
нка С. Б. складу злочину, а також наводилася та обставина, що Лисе-
нко С. Б. повернув викрадені у Тертинникової А. П. речі, і те, що Тер-
тинникова А. П. за домовленістю з Лисенком С. Б. не наполягала на 
притягненні останнього до кримінальної відповідальності за вико-
нання ним певних дій з благоустрою її будинку. 

Питання, на які надається відповідь: 
1.  Як оскаржити постанову про відмову у порушенні кримінальної 

справи? 
2.  На підставі чого можна оскаржити постанову про закриття кри-

мінальної справи? 

Додатки: 
1. Скарга до прокуратури на постанову про відмову в порушенні 

кримінальної справи. 

Консультація: 
1. Оскаржити постанову про відмову у порушенні кримінальної 

справи можна до прокурора або до суду. 

Оскарження постанови про відмову у порушенні кримінальної 
справи до прокурора: 

Така можливість передбачена у ст. 99-1 КПК України. Постанова 
про відмову у порушенні кримінальної справи може бути оскаржена 
прокуророві у семиденний від дня одержання копії постанови. 

Згідно зі ст. 235 КПК України прокурор протягом трьох днів після 
одержання скарги зобов’язаний вирішати її і повідомити про резуль-
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тати скаржника. Відмова у задоволенні скарги повинна бути мотиво-
вана. Рішення прокурора може бути оскаржене вищестоящому про-
куророві. 

Оскарження постанови про відмову у порушенні кримінальної 
справи до суду: 

Така можливість передбачена у ст. 236-1 та ст. 236-2 КПК України. 
Скарга на постанову прокурора про відмову у порушенні криміналь-
ної справи подається особою, інтересів якої вона стосується, або її 
представником до суду за місцерозташуванням органу або роботи 
посадової особи, яка винесла постанову. Таку скаргу потрібно подати 
протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи повідомлен-
ня прокурора про відмову в скасуванні постанови. 

Така скарга розглядається суддею одноособово не пізніше десяти 
днів з дня надходження до суду. Суддя витребує справу, знайомиться 
з нею, а в разі необхідності заслуховує пояснення особи, яка подала 
скаргу на постанову. Про час розгляду скарги суддя повідомляє про-
курора та особу, що подала скаргу, які вправі взяти участь у її розгля-
ді та висловити свої доводи. При розгляді скарги ведеться протокол 
судового засідання. 

Розглянувши скаргу, суддя залежно від того, чи були при відмові  
у порушенні справи виконані вимоги ст. 99 КПК України, приймає 
одне з таких рішень: 

1) залишає скаргу без задоволення; 
2) скасовує постанову про відмову у порушенні справи і повертає 

матеріали для проведення додаткової перевірки. 
На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протя-

гом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеля-
ційного суду. 

Копія постанови судді надсилається особі, яка винесла постанову, 
що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подавала скаргу. 

2. Відмовляючи у порушенні кримінальної справи, слідчий пови-
нен винести мотивовану постанову, у якій згідно зі ст. 130 КПК Ук-
раїни обов’язково зазначається: 

 місце і час її складання; 
 посада особи, що виносить постанову, її прізвище; 
 суть справи; 
 підстави для відмови у порушенні кримінальної справи; 
 обґрунтування прийнятого рішення; 
 стаття КПК України, на підставі якої прийнято рішення. 
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Відповідно до ст. 99 КПК України слідчий відмовляє у порушенні 
кримінальної справи у разі відсутності приводів і підстав до її по-
рушення. Згідно зі ст. 94 КПК України приводом до порушення кри-
мінальної справи є заява про злочин, а підставою – достатність даних, 
які вказують на наявність ознак злочину (даних про вчинення су- 
спільно небезпечного винного діяння (дії або бездіяльністі), вчинено-
го суб’єктом злочину). Анастасії Павлівні відмовили на підставі п. 2  
ст. 6 КПК України за відсутністю складу злочину. Хочемо зазначити, 
що ознаки злочину і склад злочину це різні поняття. До порушення 
кримінальної справи важко говорити про наявність або відсутність 
складу злочину, тому що в цей період слідчий не має достатньо про-
цесуальних можливостей для повного і всебічного розслідування об-
ставин справи та встановлення окремих елементів складу злочину. 
Зокрема, до порушення кримінальної справи слідчий не має права 
провадити більшість слідчих дій, таких як допит (свідків, потерпіло-
го, підозрюваних) тощо. 

Найчастіше постанову про відмову в порушенні кримінальної 
справи вдається скасувати або у випадку недодержання слідчим по-
рядку прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної спра-
ви, або якщо постанова про відмову у порушенні кримінальної справи 
є немотивованою. 

Що стосується мотивованості рішення слідчого, слід пам’я-
тати такі ключові принципи кримінального процесу: 

 Завданнями кримінального судочинства є швидке і повне розк-
риття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного засто-
сування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягну-
тий до відповідальності і жоден невинний не був покараний (ст. 2 
КПК України). 

 Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку вияв-
лення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до 
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання (ст. 4 КПК України). 

 Прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов’язані 
вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і 
об’єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, 
що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також 
обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність (ст. 22 
КПК України). 
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Подекуди органи досудового розслідування порушують ці поло-
ження, особливо це стосується швидкого і повного розкриття злочи-
нів, всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, 
вжиття всіх передбачених законом заходів до встановлення події зло-
чину, осіб, винних у вчиненні злочину. І саме на підставі цих прин-
ципів доцільно оскаржити рішення про відмову у порушенні кримі-
нальної справи. 

Рішення слідчого про закриття кримінальної справи не може бути 
мотивованим, якщо він не вжив всіх передбачених законом заходів 
для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, 
для встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, для 
повного розкриття злочинів, викриття винних. 

Але слідчий, по-перше, зобов’язаний як безпосередньо, так і через 
органи дізнання вживати заходів до встановлення особи, що вчинила 
злочин (ст. 209 КПК України), а по-друге, він все одно не звільняєть-
ся від обов’язку швидкого розкриття злочину. 

По-перше, окремі частини цієї постанови за змістом суперечать 
одна одній. Зокрема, в описовій частині прямо зазначено, що встанов-
лено факт крадіжки особистого майна Тертинникової А. П., тобто 
факт вчинення суспільно небезпечного винного діяння. Також вста-
новлено підозрювану особу, Лисенка С. Б., який є суб’єктом злочину. 
Більше того, в описовій частині постанови прямо вказано, що частина 
викрадених у Тертинникової А. П. речей була знайдена в помешканні 
Лисенка С. Б. Всі викладені в описовій частині постанови факти свід-
чать про присутність у діях Лисенка С. Б. складу злочину. Відповідно 
до ч. 2 ст. 94 КПК України підставою для порушення кримінальної 
справи є достатність даних, які вказують на наявність ознак злочину. 

Проте з невідомих причин зміст резолютивної частини постанови 
не відповідає описовій і встановлює, що в діях Лисенка С. Б. відсут-
ній склад злочину. Як причина відмови в порушенні кримінальної 
справи в постанові наводиться обставина, що Лисенко С. Б. повернув 
викрадені в Тертинникової А. П. речі. Також стверджується, що Тер-
тинникова А. П. за домовленістю з Лисенком С. Б. не наполягала на 
притягнення останнього до кримінальної відповідальності за вико-
нання ним певних дій щодо благоустрою її будинку. Посилання на ці 
обставини як на обґрунтування відмови в порушенні кримінальної 
справи є грубим порушенням норм КПК України. 

Зокрема, вони суперечать принципу публічності, який закріплений 
у ст. 4 КПК України, яка передбачає, що суд, прокурор, слідчий і ор-
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ган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримі-
нальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити 
всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, 
осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання. Справи про зло-
чини, передбачені ст. 185 КК України, є справами публічного обви-
нувачення. 

Водночас факт повернення викраденого майна не є обставиною, 
що виключає провадження у кримінальній справі, які передбачені  
ст. 6 КПК України. 

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального судо-
чинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття 
злочинів. Також ст. 2 Закону України «Про міліцію» встановлює, що 
одним з основних завдань міліції є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів. 

Таким чином, постанову про закриття кримінальної справи можна 
оскаржити до прокуратури або до суду (див. Додаток 1). У скарзі та-
кож можна відзначити той факт, що через те, що працівники міліції 
виявили відверту бездіяльність та формальне ставлення до обставин 
справи, Тертинникова А. П. і її сім’я втратили можливість користува-
тися своїм дачним будинком, оскільки через постійні крадіжки буди-
нок став не придатним для проживання, порушено їхнє право власно-
сті на цей будинок. 
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Д О Д А Т О К  1  
До прокуратури…1 м. Києва, 
Тертинникової Анастасії Павлівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

СКАРГА  
на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи 

…5 р. я звернулась до…6 районного управління ГУМВС України  
в м. Києві з письмовою заявою про факт крадіжки особистого майна з 
мого дачного будинку, який знаходиться…7. Починаючи з… р.8 і до 
теперішнього часу в моєму дачному будинку відбувались крадіжки та 
знищувалось моє майно. Загальний обсяг майнової шкоди, завданої 
крадіжками становить 6130 грн. (шість тисяч сто тридцять гривень). 
Повний перелік викрадених з мого дачного будинку речей в період  
з… рр.9 міститься в заяві до начальника…10 районного управління 
ГУМВС України у м. Києві, яку я додаю до скарги. 

…11 р. дільничним інспектором…12 районного управління ГУМВС 
України в м. Києві…13 була винесена постанова про відмову у пору-
шенні кримінальної справи. 

Рішення дільничного інспектора вважаю необґрунтованим та фор-
мальним, а постанову про відмову в порушенні кримінальної справи 
такою, що не відповідає нормам Кримінально-процесуального кодексу 
України. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться прокуратура. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Дата звернення до міліції. 
6 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції, 

до якого ви зверталися. 
7 Вкажіть адресу, за якою знаходиться дачний будинок. 
8 Вкажіть період, за який вчинялися крадіжки з дачного будинку. 
9 Вкажіть період, за який вчинялися крадіжки з дачного будинку. 
10 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції, 

до якого ви зверталися. 
11 Зазначте дату винесення постанови. 
12 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції. 
13 Зазначте прізвище, ім’я та по батькові та звання дільничного інспектора. 
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По-перше, окремі частини цієї за змістом постанови суперечать 
одна одній. Зокрема, в описовій частині прямо зазначено, що встанов-
лено факт крадіжки особистого майна Тертинникової А. П., тобто 
факт вчинення суспільно небезпечного винного діяння. Також вста-
новлено підозрювану особу, Лисенка С. Б., який є суб’єктом злочину. 
Більше того, в описовій частині постанови прямо вказано, що частина 
викрадених в Тертинникової А. П. речей була знайдена в помешканні 
Лисенка С. Б. Всі викладені в описовій частині постанови факти свід-
чать про присутність у діях Лисенка С. Б. складу злочину. Відповідно 
до ч. 2 ст. 94 КПК України підставою для порушення кримінальної 
справи є достатність даних, які вказують на наявність ознак злочину. 

Проте з невідомих причин зміст резолютивної частини постанови 
не відповідає описовій і встановлює, що в діях Лисенка С. Б. відсут-
ній склад злочину. 

Як причина відмови в порушенні кримінальної справи у постанові 
наводиться обставина, що Лисенко С. Б. повернув викрадені в буди-
ночку Тертинникової А. П. речі. Також стверджується, що Тертинни-
кова А. П. за домовленістю з Лисенком С. Б. не наполягала на притя-
гнення останнього до кримінальної відповідальності за виконання 
ним певних дій щодо благоустрою її будинку. Посилання на ці обста-
вини як на обґрунтування відмови в порушенні кримінальної справи є 
грубим порушенням норм КПК України. 

Зокрема, вони суперечать принципу публічності, який закріплений 
у ст. 4 КПК України, яка передбачає, що суд, прокурор, слідчий і ор-
ган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримі-
нальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити 
всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, 
осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання. Справи про зло-
чини, передбачені ст. 185 КК України, є справами публічного обви-
нувачення. 

Водночас, факт повернення викраденого майна не є обставиною, 
що виключає провадження у кримінальній справі, які передбачені  
ст. 6 КПК України. 

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального судо-
чинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття 
злочинів. Також ст. 2 Закону України «Про міліцію» встановлює, що 
одним з основних завдань міліції є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів. 
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Не зважаючи на це працівники…1 районного управління ГУМВС 
України в м. Києві виявили відверту бездіяльність та формальне став-
лення до обставин моєї справи. Це призвело до того, що на цей час ні 
я, ні моя сім’я не можемо користуватися дачним будинком, який зна-
ходиться…2. Через постійні крадіжки будинок став не придатний для 
проживання. Це означає, що я не можу здійснювати своє право влас-
ності на цей будинок. Працівники…3 районного управління ГУМВС 
України в м. Києві відверто ігнорували мої повідомлення про злочини 
та не вживали заходів щодо захисту моєї приватної власності як того 
вимагає чинне законодавство. 

На підставі викладеного та керуючись статтями 99, 234, 235 КПК 
України, 

Прошу: 

1.  Скасувати постанову про відмову в порушенні справи відносно 
Лисенка С. Б. 

2.  Порушити кримінальну справу відносно Лисенка С. Б. за фактом 
крадіжки. 

3.  Про прийняте рішення повідомити письмово у встановлений за-
коном строк. 

Додатки: 
1.  Копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. 
2.  Заява до начальника…4 районного управління ГУМВС України 

у м. Києві, де наведений перелік викраденого майна. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції. 
2 Вкажіть адресу, за якою знаходиться дачний будинок. 
3 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції. 
4 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районне управління міліції. 
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СПРАВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  
РОЗБІЙНОГО НАПАДУ 

Анотація справи: 
На Ярославу та її чоловіка Олександра напали шість чоловіків, пог-

рабували їх, вкравши значну суму грошей, та серйозно побили Олекса-
ндра. Подружжя звернулось до міліції, яка порушила кримінальну 
справу, однак ніяких реальних дій щодо розкриття злочину вчинено не 
було. В міліції дійшли висновку, що напад було здійснено за чиїмось 
наведенням. Через декілька місяців провадження у справі було зупине-
но на підставі того, що не було встановлено осіб, які могли вчинити 
цей злочин. Ознайомившись із матеріалами справи, подружжя виявило, 
що у справі не було жодного протоколу допиту підозрюваних. На за-
питання про це слідчий відповів, що ні Ярослава, ні її чоловік не назва-
ли жодної особи, яку вони підозрюють у вчиненні цього злочину. Про-
те подружжя назвало чотири підозрюваних з адресами їх проживання. 
Ярослава та Олександр побоюються, що напад може повторитись. 

Питання, на які надається відповідь: 
1.  Які заходи зобов’язаний вжити слідчий та які дії вчинити до і 

після порушення кримінальної справи для розкриття злочину, зокре-
ма для розкриття вище наведеного? 

2.  Як зацікавлена особа у справі може вплинути на здійснення слід-
чим тієї чи іншої слідчої дії? 

3.  Як можливо відновити провадження у справі потерпілим? 

Додатки: 
1.  Зразок клопотання про проведення слідчої дії. 
2.  Зразок скарги на бездіяльність слідчого. 

Консультація: 
1.  Після прийняття від подружжя заяв про злочин, слідчий у три-

денний термін повинен прийняти одне з таких рішень шляхом вине-
сення відповідної постанови: 

 порушити кримінальну справу; 
 відмовити у порушенні кримінальної справи; 
 направити заяву або повідомлення за належністю. 
Після порушення кримінальної справи, слідчий згідно зі ст. 49 

КПК України повинен винести постанову про визнання Ярослави та 
Олександра потерпілими від злочину, тобто особами, яким злочином 
заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. 
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Потім слідчий насамперед повинен допитати потерпілих про по-
дію злочину, склавши при цьому протокол допиту потерпілого. 

У випадку завдання потерпілому тілесних ушкоджень слідчий му-
сить винести постанову про призначення судово-медичної експерти-
зи для встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, як того вимагає  
ст. 76 КПК України. 

Ще до порушення кримінальної справи може бути проведений 
огляд місця події злочину з метою виявлення слідів та встановлення 
обставин злочину, а також обставин, що мають значення для справи. 
Огляд проводиться в порядку, передбаченому статтями 190, 191 КПК 
України, підсумком його є складання протоколу огляду місця події 
злочину відповідно до ст. 195 КПК України. 

Для встановлення осіб, причетних до злочину, може бути проведе-
не пред’явлення особи для впізнання за фотознімками у порядку, пе-
редбаченому статтями 174, 176 КПК України. Для цього слідчий 
спочатку допитує потерпілих (чи свідків) про зовнішній вигляд і при-
кмети цієї особи1, а також про обставини, при яких свідок бачив цю 
особу, про що складає протокол допиту. Особа, що підлягає впізнан-
ню, пред’являється свідкові разом з іншими особами тієї ж статі у 
кількості не менше трьох, які не мають різких відмін у зовнішності та 
одягу. 

Отримавши всю інформацію, що стосується справи, слідчий пере-
віряє її достовірність. Якщо в ній є дані про осіб, яких потерпілий  
підозрює у вчиненні злочину, то проводиться перевірка їх причетності 
до події. 

Слід вказати, що законодавство не покладає на слідчого вчинення 
чіткої системи слідчих дій, кожен слідчий є самостійним у прийнятті 
того чи іншого рішення у справі, бо згідно зі ст. 114 КПК України 
при провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування 
слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, 
за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від 
суду (судді) або прокурора, і несе повну відповідальність за їх закон-
не і своєчасне проведення. 

2. Відповідно до ст. 129 КПК України клопотання (див. Додаток 1) 
підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, а також потерпілого і 
його представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або 

––––––––––––––––– 
1 Йдеться про особу, яка підозрюється у вчиненні злочину або причетна 

до злочину. 
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їх представників про виконання будь-яких слідчих дій слідчий зобо-
в’язаний розглянути в строк не більше трьох діб і задовольнити їх, 
якщо обставини, про встановлення яких заявлені клопотання, мають 
значення для справи. 

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка за-
явила клопотання. Про повну або часткову відмову в клопотанні 
складається мотивована постанова. 

Тому, якщо потерпілий хоче, щоб слідчий здійснив конкретну слід-
чу дію, яка, на його думку, вплине на хід розслідування, він повинен 
подати клопотання на ім’я слідчого про виконання тої чи іншої дії.  
В цій ситуації, так як Ярославі й Олександру відомі прізвища, ім’я та 
по батькові підозрюваних, їхні адреси, подружжя може подати клопо-
тання слідчому про проведення допиту цих підозрюваних осіб. При 
відмові слідчим здійснити таку слідчу дію, останнім виноситься мо-
тивована постанова, на що потерпілий може відповісти скаргою на дії 
слідчого до органу прокуратури. 

3. Зупинення слідства – це тимчасове припинення провадження у 
кримінальній справі у зв’язку з наявністю обставин, передбачених 
законом. 

Такими обставинами згідно зі ст. 206 КПК України є: 
1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме; 
2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого 

перешкоджає закінченню провадження у справі; 
3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин. 
У випадку Яремченко Ярослави та її чоловіка Олександра кримі-

нальну справу зупинили у зв’язку з невстановленням осіб, які вчини-
ли злочин. 

Проте ч. 3 ст. 206 КПК України передбачено, що у випадках, за-
значених у п. 3 ст. 206 КПК України, досудове слідство може бути 
зупинене лише після проведення всіх необхідних і можливих слідчих 
дій для встановлення особи, яка вчинила злочин. Досудове слідство 
зупиняється мотивованою постановою слідчого, копія якої направля-
ється прокуророві. 

Крім того, ст. 209 КПК України вимагає від слідчого після зупи-
нення слідства з вищезазначеної підстави як безпосередньо, так і че-
рез органи дізнання вживати заходів до встановлення особи, що вчи-
нила злочин. 

Якщо зацікавлена особа у справі (в даному випадку – потерпілий) 
не згодна зі слідчим про зупиненння провадження кримінальної справи, 
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вона має право звернутись із скаргою (див. Додаток 2) до органів 
прокуратури, у змісті якої повинні відображатись причини незгоди, 
наприклад, не виконані всі слідчі дії, що можуть вплинути на хід роз-
слідування, затягування розслідування слідчим і т. д. 

Якщо потерпілий володіє інформацією про осіб, причетних до 
вчинення злочину і хоче, щоб щодо них було проведено певні слідчі 
дії, повинен шляхом написання клопотання на ім’я слідчого деталізу-
вати, хто ці особи, звідки він дізнався про них, якщо є певні докази, 
вказати їх. 
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Д О Д А Т О К  1  
Слідчому…1 районного управління 
ГУМВС України 
м. Києва…2 
Яремченка Олександра Федоровича, 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

Клопотання 

Виступаючи потерпілим у кримінальній справі №…6 прошу прове-
сти допитування громадян Погорільця О. О., який проживає за  
адресою…7, Лушпана В. В., який проживає за адресою…8, Конопен-
ка В. І., який проживає за адресою…9 у зв’язку з підозрою вчинення 
ними щодо мене і моєї дружини розбійного нападу. 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ. 
2 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Зазначте номер справи. 
7 Необхідно зазначити точну чи приблизну адресу тимчасового або постій-

ного проживання. 
8 Необхідно зазначити точну чи приблизну адресу тимчасового або постій-

ного проживання. 
9 Необхідно зазначити точну чи приблизну адресу тимчасового або постій-

ного проживання. 
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Д О Д А Т О К  2  
Прокурору…1 району м. Києва 
Яремченка Олександра Федоровича, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Скарга 

Будучи потерпілим у кримінальній справі про розбійний напад, 
яка знаходиться у провадженні слідчого…5 районного управління 
ГУМВС України в м. Києві…6, прошу відновити провадження у цій 
справі, у зв’язку з невиконанням слідчим усіх слідчих дій, що можуть 
вплинути на хід розслідування. 

Під час допиту мене слідчим я розповів останньому про осіб, яких 
підозрюю у вчиненні розбійного нападу на мене та мою дружину, за-
значивши при цьому їх прізвища, ім’я, по батькові та адреси. Однак 
слідчий ніяких подальших дій щодо цих осіб не вчинив, крім того, 
незаконно зупинив провадження у цій справі. 

Додатки: 
1. Копія клопотання про проведення слідчої дії. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться прокуратура. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
6 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
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СПРАВА ПРО ЗАВДАННЯ  
ЛЕГКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ 

Анотація справи: 
Лариса Михайлівна разом із сином та племінником спільно воло-

діють двокімнатною квартирою. Незважаючи на те що син і племін-
ник забезпечені власним житлом, а у спільній квартирі проживають 
лише Лариса Михайлівна та її чоловік, у неї склалися неприязні сто-
сунки з племінником через користування спільним житлом, зокрема, 
щодо оплати житлово-комунальних послуг. 

Одного разу племінник Лариси Михайлівни Костенко Б. О. 
прийшов у їхню спільну квартиру тоді, коли вона була вдома одна 
та пила чай. Костенко Б. О. схопив зі стола, за яким вона сиділа, 
скатертину з усім посудом, що стояв на ній, та відніс у спальну кім-
нату. Потім почав з роздратуванням виймати з шафи книги Лариси 
Михайлівни та одяг, постійно повторюючи, що все це належить йо-
му. Лариса Михайлівна намагалась перешкодити цьому, зачинивши 
дверцята шафи, тоді племінник з усієї сили вдарив дверцятами шафи 
її праву руку, а потім двічі сильно ударив її руку книгою. Жінка ви-
кликала міліцію, їй було призначено проведення судово-медичної 
експертизи, яка встановила, що тілесні ушкодження є легкими, з ко-
роткочасним розладом здоров’я. На підставі цього у порушенні 
кримінальної справи їй було відмовлено та запропоновано зверну-
тися до суду. 

Її чоловік у той час перебував у лікарні у зв’язку із захворюванням 
на рак. А через ушкоджену руку їй було важко піклуватись про нього, 
а також виконувати необхідні домашні справи. Через місяць чоловік 
помер. 

Племінник після цього випадку не змінив своєї поведінки і про- 
довжував докучати Ларисі Михайлівні. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Чи можна притягнути до відповідальності особу, що завдала легкі 

тілесні ушкодження? 
2. У якому порядку розглядаються такі злочини? 
3. Як скласти заяву про такий злочин? 

Додатки: 
1. Зразок скарги приватного обвинувачення. 
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Консультація: 
1. Завдання легких тілесних ушкоджень1 є досить поширеним зло-

чином, особливо коли йдеться про насильство в сім’ї або про злочи-
ни, що вчиняються на ґрунті особистих неприязних стосунків. 

За умисне завдання особі легкого тілесного ушкодження винна особа 
згідно зі ст. 125 КК України повинна нести кримінальну відповідальність. 

Зокрема, за завдання умисного легкого тілесного ушкодження, що 
не спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату 
працездатності, Закон у ч. 1 ст. 125 КК України передбачає кримі- 
нальну відповідальність у виді: 

 штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян; 

 громадських робіт на строк до двохсот годин; 
 виправних робіт на строк до одного року. 
За завдання умисного легкого тілесного ушкодження, що спричи-

нило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездат-
ності, кримінальнальна відповідальність згідно з ч. 2 ст. 125 КК Ук-
раїни встановлена у виді: 

 громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 
годин; 

 виправних робіт на строк до одного року; 
 арешту на строк до шести місяців; 
 обмеження волі на строк до двох років. 
Конкретний вид відповідальності визначає суд, враховуючи особу 

підсудного та обставини справи. 
Таким чином, завдання умисного легкого тілесного ушкодження є 

злочином, за вчинення якого винна особа повинна нести кримінальну 
відповідальність. 

2. Згідно зі ст. 27 КПК України справи про злочини, передбачені 
ст. 125 КК України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інте-
ресам окремих громадян, є так званими справами приватного обви-
нувачення. 

На відміну від справ публічного обвинувачення2 справи про такі 

––––––––––––––––– 
1 Деталізовано про ступені тілесних ушкоджень йдеться у справі про реа-

гування на побиття дружини, розділ ІІ. 
2 Це справи про такі злочини як, наприклад, завдання умисного тяжкого 

тілесного ушкодження, які порушуються органами внутрішніх справ. Підс-
тавою для порушення може бути не тільки заява потерпілого, але і явка з 
повинною, повідомлення у пресі, повідомлення очевидців злочину. 
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злочини порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому і 
належить в такому разі право підтримувати обвинувачення. 

Підставою для порушення кримінальної справи за фактом завдан-
ня умисного легкого тілесного ушкодження може бути тільки скарга 
потерпілого. 

Право порушити таку кримінальну справу має лише суд, а не ор-
гани внутрішніх справ. 

Особливостями таких справ є те, що: 
 скарга приватного обвинувачення подається безпосередньо до 

суду; 
 саме суд порушує кримінальну справу та призначає її до розгляду; 
 в цих справах дізнання і досудове слідство не провадяться; 
 потерпілий (а не прокурор) зобов’язаний сам або через свого 

представника підтримувати обвинувачення. 
Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий прими-

риться з обвинуваченим, підсудним. Примирення може статися лише 
до видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку. 

3. Як було зазначено вище, для того, щоб заявити про такий зло-
чин як завдання умисних легких тілесних ушкоджень, потерпіла осо-
ба сама або через свого представника повинна подати до суду скаргу 
приватного обвинувачення (див. Додаток 1). 

Кримінальний закон не встановлює конкретних вимог до такої 
скарги. 

Проте якщо розглянути практику розгляду таких справ, така скар-
га має бути складена у письмовій формі. 

В ній необхідно зазначити: 
 обставини події злочину; 
 місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого вин-

ною особою1; 
 докази, які підтверджують викладені обставини; 
 відомості про потерпілого; 
 наявність обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання. 
Також у такій скарзі можна зазначити та обґрунтувати розмір за-

вданої неправомірними діями винної особи потерпілому моральної 
шкоди. 

––––––––––––––––– 
1 Оскільки потерпілий у таких справах самостійно підтримує обвинува-

чення, при поданні скарги приватного обвинувачення він повинен також 
надати суду докази, що підтверджують обставини, викладені у скарзі. 
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Згідно зі ст. 2 КК України підставою кримінальної відповідаль-
ності є вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить склад 
злочину, передбаченого КК України. 

Таким чином, потерпілий повинен довести на суді склад даного 
злочину, який складається з таких елементів: 

Об’єкт злочину – охоронювані кримінально-правовими нормами 
суспільні відносини та соціальні блага, на які посягає злочин. 

У цьому випадку об’єктом злочину є здоров’я особи. 
Об’єктивна сторона злочину – складається з таких ознак: 
 злочинне діяння – передбачені кримінальним законом дія чи без-

діяльність, якими заподіюється шкода об’єкту злочину. У даній спра-
ві – завдання умисного легкого тілесного ушкодження, передбаченого 
ст. 125 КК України; 

 його наслідки – ушкодження здоров’я (згідно з обставинами 
справи тілесні ушкодження спричинили короткочасний розлад здо-
ров’я), моральна шкода, матеріальна шкода; 

 причинний зв’язок між діянням і наслідками. 
Суб’єкт злочину – особа, що вчинила злочин, яка має бути осуд-

ною1 та повинна досягти 16-ти років. 
Суб’єктивна сторона – вина суб’єкта злочину, яка характеризу-

ється прямим2 чи непрямим3 умислом. 

––––––––––––––––– 
1 Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідом-

лювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Не підлягає кримінальній 
відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, 
(злочину), перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захво-
рювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого 
хворобливого стану психіки (ст. 19 КК України). 

2 Коли особа, що вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки і бажала їх настання. 

3 Коли особа, що вчинила злочин, усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання. 
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Д О Д А Т О К  1  
До…1 районного суду м. Києва 
від Костенко Лариси Михайлівни… 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Скарга  
приватного обвинувачення 

…5 р. мій племінник Костенко Борис Олександрович, який прожи-
ває разом зі своєю сім’єю за адресою…6, на ґрунті особистих непри- 
язних стосунків завдав мені легкого тілесного ушкодження з коротко-
часним розладом здоров’я. 

Це відбулося за таких обставин. 
Я, мій син Костенко Микола Вікторович та мій племінник Кос- 

тенко Борис Олександрович спільно володіємо квартирою, що знахо-
диться за адресою…7. 

Через користування спільною квартирою я перебуваю у неприяз-
них стосунках із племінником. Зокрема, у нас постійно виникають 
суперечки щодо оплати житлово-комунальних послуг та інші непоро-
зуміння. 

Одного разу мій племінник Костенко Б. О. прийшов у нашу спільну 
квартиру в час, коли я була вдома одна та пила чай. Костенко Б. О. 
схопив зі стола, за яким я сиділа, скатертину з усім посудом, що стояв 
на ній, та відніс у спальну кімнату. Потім почав з роздратуванням ви-
ймати з шафи мої книги та одяг, постійно повторюючи, що все це на-
лежить йому. Я намагалась перешкодити цьому, зачинивши дверцята 
шафи, тоді племінник з усієї сили вдарив дверцятами шафи мою пра-
ву руку. Я, злякавшись, пішла в іншу кімнату. Костенко Б. О. прий-
шов туди і двічі сильно ударив мене по руці книгою. 

Щоб припинити це, я викликала міліцію. Працівники міліції скла-
ли протокол та допитали мене та мого племінника, який ще перебував 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться суд, до якого буде подаватись скарга. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначте дату завдання тілесних ушкоджень. 
6 Вкажіть адресу проживання племінника. 
7 Вкажіть адресу, за якою знаходиться квартира, в якій ви проживаєте. 
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у квартирі, коли вони приїхали. Працівник міліції дав мені направ-
лення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення 
тяжкості тілесних ушкоджень. 

Згідно з постановою слідчого…1 районного управління ГУМВС 
України в м. Києві про відмову в порушенні кримінальної справи за 
фактом нанесення мені Костенком Б. О. легких тілесних ушкоджень, 
в діях Костенко Бориса Олександровича вбачаються ознаки злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України, тому що він навмисно заподі-
яв мені легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний ро-
злад здоров’я. 

Вина Костенка Б. О. підтверджується: 
1. Матеріалами перевірки за фактом мого звернення до правоохо-

ронних органів…2, які знаходяться в…3 районного управління ГУМВС 
України у м. Києві. 

2. Висновком судово-медичної експертизи, який знаходиться в…4 
районного управління ГУМВС України в м. Києві, згідно з яким мені 
були завдані легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом 
здоров’я. 

Однак у звязку з тим, що справи цієї категорії порушуються і розг-
лядаються не інакше як за скаргою потерпілого судом, у порушенні 
кримінальної справи проти Костенка Б. О. було відмовлено і запро-
поновано мені звернутися до…5 районного суду м. Києва. 

Окрім шкоди здоров’ю, Костенко Б. О. своїми неправомірними ді-
ями завдав мені моральної шкоди, яку я оцінюю в…6 гривень. 

Розмір моральної шкоди я обґрунтовую такими обставинами. 
1.  Костенко Б. О. умисно завдав мені легкого тілесного ушкоджен-

ня, внаслідок чого я була змушена тривалий час терпіти фізичний 
біль та страждання. Протягом першого місяця рука була опухла, бо-
ліла і не могла нормально функціонувати. Зокрема я не могла її зги-
нати, нічого нею брати. Слід від ушкодження руки можна побачити 
навіть зараз. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ. 
2 Зазначте дату завдання тілесних ушкоджень (дату звернення до міліції). 
3 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ. 
4 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
5 Вкажіть район, в якому знаходиться суд, до якого буде подаватись скарга. 
6 Зазначити розмір завданої моральної шкоди. 
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2.  Коли мені було завдано тілесне ушкодження я проживала сама у 
квартирі, а через ушкоджену руку мені було важко готувати, викону-
вати необхідні домашні справи, зокрема прати. Це можуть підтверди-
ти мій син, Костенко Микола Вікторович, та сусідка Демченко Тама-
ра Петрівна, які допомагали мені в цей час. Повністю функції руки 
відновились лише через два місяці. 

3.  Вказана подія співпала з тяжкими для мене обставинами. Мій 
чоловік, Костенко Віктор Степанович, у цей час перебував у лікарні у 
зв’язку з раком легень. Мені необхідно було готувати для нього їжу 
та відвідувати тричі на день. Оскільки рука не могла нормально функ-
ціонувати, мені було важко піклуватись про нього і це завдавало мені 
значних хвилювань. Недавно мій чоловік помер. 

4.  Мене побила не стороння людина, а мій близький родич, якому 
я неодноразово допомагала. Зокрема, коли Костенко Б. О. повернувся 
з армії, я прописала його у квартирі, де проживала, та допомагала го-
туватись до іспитів для вступу у вищий навчальний заклад. Тому я 
переживала і досі переживаю через незрозумілість і несправедливість 
його вчинку. 

5.  Я є людиною похилого віку і в момент завдання ушкоджень 
знаходилась у беззахисному становищі. 

6.  Костенку Б. О. належить частина квартири, де я проживаю. Це 
означає, що він у будь-який момент може прийти туди і знову завдати 
мені шкоди. Це змушує мене постійно відчувати страх та тривогу. 

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, 
п. 3 ч. 2 ст. 251, п. 5 ч. 1 ст. 253 КПК України, ч. 1 ст. 1167, ч. 1  
ст. 1168, ч. 1 ст. 1195 ЦК України, 

Прошу: 

1. Порушити кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 КК України проти 
Костенка Бориса Олександровича, який…1 року на ґрунті особистіс-
них неприязних стосунків навмисно наніс мені декілька ударів по ру-
ці, заподіявши при цьому легкі тілесні ушкодження, що спричинили 
короткочасний розлад здоров’я, і призначити справу до розгляду. 

2. Стягнути з Костенка Бориса Олександровича на мою користь 
моральну шкоду в сумі…2 грн., завдану мені ушкодженням здоров’я 
під час вчинення злочину. 

––––––––––––––––– 
1 Зазначте дату завдання тілесних ушкоджень. 
2 Зазначити розмір завданої моральної шкоди. 
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3. Під час підготовки справи до судового розгляду вирішити пи-
тання про витребування у Костенка Б. О. копії свідоцтва про його на-
родження, довідки з місця його проживання. 

4. Викликати до суду як свідків: 
 Костенка Миколу Вікторовича, який проживає за адресою…1 
 Демченко Тамару Петрівну, яка проживає за адресою…2. 
5. Під час підготовки справи до судового розгляду витребувати 

матеріалами перевірки за моїм повідомленням про злочин та вис- 
новок судово-медичної експертизи, які знаходяться в…3 районного 
управління ГУМВС України у м. Києві. 

Додатки: 
1.  Копія постанови про відмову у порушенні кримінальної справи 

за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. 
2.  Клопотання до слідчого…4 районного управління ГУМВС Укра-

їни в м. Києві…5 про видачу копії постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи за фактом нанесення легких тілесних ушко-
джень. 

3.  Копія скарги. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть адресу, за якою проживає свідок. 
2 Вкажіть адресу, за якою проживає свідок. 
3 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
4 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
5 Необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові особи, що подає скаргу. 
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СПРАВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  
ЗАВДАНОЇ ДТП 

Анотація справи: 
Коли Олена Віталіївна поверталась з роботи додому, її збив авто-

мобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, їй були завдані 
тілесні ушкодження середньої тяжкості – відкритий перелом ноги та 
численні синці від падіння. Жінка один місяць перебувала у лікарні, а 
зараз проходить курс реабілітації у приватному санаторії. 

На лікування Олена Віталіївна витратила значні кошти, які б хотіла 
повернути. Водночас, внаслідок травми, Олена Віталіївна відповідно 
до висновку медико-соціальної експертної комісії втратила 20% про-
фесійної працездатності і була змушена звільнитись з роботи. Щодо 
факту наїзду було порушено кримінальну справу за ознаками злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України. Під час досудового слід- 
ства у її справі було встановлено, що наїзд скоїв Василенко Іван Пет-
рович. Завдану шкоду він відмовляється відшкодувати. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Що входить у відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або ін-

шим ушкодженням здоров’я? Як обчислюється така шкода? 
2. Які шляхи відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я? 
3. Який порядок заявлення цивільного позову в кримінальній 

справі? 

Додатки: 
1. Зразок клопотання про визнання особи цивільним позивачем. 
2. Зразок цивільного позову у кримінальній справі. 

Консультація: 
Стаття 286 КК України передбачає кримінальну відповідальність 

за порушення правил безпеки дорожнього руху. 
У цьому випадку має місце ч. 1 ст. 286 КК України, що передбачає 

кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки дорож-
нього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспорт-
ним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне 
ушкодження 

1. Згідно зі ст. 1195 ЦК України фізична особа у разі завдання їй 
шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має право вима-
гати від винної особи (фізичної чи юридичної) відшкодування: 
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– втраченого заробітку (доходу), внаслідок втрати чи зменшення 
професійної або загальної працездатності; 

– додаткових витрат на посилене харчування, витрат на санаторно-
курортне лікування, придбання ліків, протезування, стороннього до-
гляду тощо. 

Заподіювач повинен відшкодувати потерпілому всі понесені ви-
трати. 

Вищезгадана стаття встановлює, що шкода, завдана фізичній особі 
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, відшкодовується без 
урахування пенсії, призначеної у зв’язку зі втратою здоров’я, або пен-
сії, яку вона одержувала до цього, а також інших доходів. 

Якщо потерпілий на момент завдання шкоди не працював, то роз-
мір відшкодування визначається виходячи з розміру мінімальної за-
робітної плати. Ця норма застосовується, якщо на момент заподіяння 
шкоди особа не мала заробітку і за нею, згідно з трудовим законодав-
ством, не збереглося робочого місця. 

Часто потерпілий у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здо-
ров’я зазнає значного фізичного болю та страждань, що дає йому право 
вимагати відшкодування моральної шкоди згідно зі ст. 23 ЦК України. 

Середньомісячний заробіток (дохід) фізичної особи, яка працюва-
ла за трудовим договором, визначається за правилами ст. 1197 ЦК 
України. 

Згідно зі ст. 1197 ЦК України розмір втраченого фізичною особою 
внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я заробітку (дохо-
ду), що підлягає відшкодуванню, визначається: 

– у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який 
потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров’я; 

– з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працезда-
тності, а за її відсутності – загальної працездатності. 

Згідно з ч. 1 ст. 1197 ЦК України середньомісячний заробіток (до-
хід) обчислюється за бажанням потерпілого за 12 або за 3 останні ка-
лендарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров’я або 
втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здо-
ров’я. Таким чином, потерпіла особа може обрати найбільш зручний 
період для обчислення середньомісячного заробітку. 

Якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим 
від п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втра-
ченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п’ятикратного 
розміру мінімальної заробітної плати. 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 
затверджений Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) 
для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціаль-
ним страхуванням, у якому подано правила обчислення середньо- 
місячного заробітку. 

У ч. 3 ст. 1197 ЦК України зазначено, що до втраченого заробітку 
(доходу) включаються всі види оплати праці за трудовим договором 
за місцем основної роботи і за сумісництвом, з яких сплачується по-
даток на доходи громадян, у сумах, нарахованих до вирахування по-
датку. 

Але до втраченого заробітку (доходу) не включаються одноразові 
виплати, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога, 
допомога щодо вагітності та пологів тощо. 

Ступінь втрати потерпілим професійної працездатності або за-
гальної працездатності визначається медико-соціальною експертною 
комісією (МСЕК) згідно з такими нормативно-правовими актами: 

Постановою Кабінету Міністрів України № 221 від 04.04.1994 р. 
«Про затвердження Порядку організації та проведення медико-соціаль-
ної експертизи втрати працездатності»; 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) № 212 від 
22.11.1995 р. «Про затвердження Порядку встановлення медико-
соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної 
працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкоджен-
ня здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків»; 

Наказом МОЗ № 238 від 05.08.1998 р. «Про затвердження Крите-
ріїв встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатно-
сті у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів 
та внесення змін і доповнень до Порядку встановлення ступеня 
втрати професійної працездатності у у відсотках, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я від 22.11.1995 р. № 212». 

Загальна сума відшкодування визначається шляхом множення се-
редньомісячного заробітку на процент втрати працездатності. 

Припустимо, що середньомісячний заробіток Олени Віталіївни 
становить 800 гривень. Процент втрати працездатності згідно з виснов-
ком МСЕК – 35%. Сума відшкодування: 800 помножити на 0,20 дорів-
нює 160 гривень. 

Обчислення додаткових витрат (витрати на посилене харчування, 
санаторно-курортне лікування, придбання ліків, протезування, сто-
роннього догляду тощо). 
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Додаткові витрати, що понесла потерпіла особа у зв’язку з ушко-
дженням здоров’я, відшкодовуються на підставі фактичних даних. 

Так, витрати на посилене харчування відшкодовуються на підс-
таві медичного висновку про його необхідність та примірний раціон 
харчових продуктів та даних про ціни, що склалися на такі продукти 
в певному регіоні. 

Витрати на санаторно-курортного лікування, придбання ліків, 
протезування відшкодовуються на підставі даних про вартість сана-
торно-курортних путівок, проїзду туди і назад, придбаних ліків згідно 
з приписом лікаря, протезних пристроїв та протезних робіт. 

Витрати на сторонній догляд відшкодовуються виходячи з виду 
необхідного догляду. Сторонній догляд може мати побутовий харак-
тер (надання допомоги з прибирання, дотримання правил особистої 
гігієни, прання, приготування їжі) та передбачати спеціальний догляд, 
що здійснюється молодшим медичним персоналом (медичні маніпу-
ляції, масаж тощо). Витрати покриваються на підставі медичного ви-
сновку про необхідність та вид догляду й даних про понесені витрати 
на оплату послуг осіб, що здійснюють такий догляд. 

2. У такому випадку шляхи відшкодування шкоди залежать від то-
го, чи відома особа, яка завдала таку шкоду. 

Згідно з отриманою інформацією щодо факту злочину була по-
рушена кримінальна справа. Якщо у даній справі фігурує особа ви-
знана в установленому кримінально-процесуальним законом обви-
нуваченим у злочині, то потерпілий може пред’явити свої вимоги до 
нього. 

У цьому випадку потерпілий може: 
1) відшкодувати завдану шкоду у порядку цивільного судочинства 

пред’явивши до заподіювача позов; 
2) відшкодувати завдану шкоду у порядку кримінального судочин-

ства, пред’явивши до обвинуваченого цивільний позов у криміналь-
ній справі; 

3) відшкодувати завдану шкоду, уклавши з особою, яка її завдала, 
договір, за яким може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування 
шкоди передбачений законом, завданої потерпілому каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я. 

Якщо не буде встановлено особу, яка вчинила злочин і завдала 
шкоду, то згідно зі ст. 1207 ЦК України обов’язок відшкодувати 
шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 
внаслідок злочину лягає на державу. 
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Згідно з ч. 2 ст. 1207 ЦК України умови та порядок відшкодування 
державою шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 
або смертю, встановлюються законом. Це означає, що дана норма є 
відсилочною, тобто відсилає до іншого закону, який розвиває і кон- 
кретизує її положення. Проте на сьогодні немає закону, який би вста-
новлював умови та порядок відшкодування державою такої шкоди. 

Крім того, ця стаття не передбачає відшкодування моральної шко-
ди, завданої злочином. 

Якщо особа не встановлена, це не позбавляє потерпілого права за-
явити цивільний позов у кримінальній справі. Бо на відміну від ци- 
вільного судочинства позивач, заявляючи цивільний позов у кримі- 
нальній справі, не обов’язково повинен вказувати особу відповідача. 

Але все одно, якщо особу встановлять і справа не буде доведена до 
суду, відшкодовувати шкоду повинна буде держава. 

3. З усіх варіантів шляхів відшкодування шкоди, перелічених у 
другому пункті нашої консультації, найбільш зручним, на нашу дум-
ку, є пред’явлення цивільного позову у кримінальній справі. 

Переваги розгляду цивільного позову у кримінальній справі: 
– підставою для позову є вже встановлені обставини події злочину, 

що звільняє позивача від їх доказування; 
– розмір і характер шкоди входить у предмет доказування в кримі-

нальній справі і досліджується під час досудового розслідування і 
судового розгляду незалежно від позову. 

Відповідно до ст. 28 КПК України як особа, що зазнала матері- 
альної шкоди від злочину (зокрема витратила на лікування значну 
грошову суму) має право при провадженні в кримінальній справі 
пред’явити до обвинуваченого цивільний позов, який розглядається 
судом разом з кримінальною справою. 

Для заявлення цивільного позову необхідно скласти заяву з про-
ханням про визнання її цивільним позивачем відповідно до ст. 50 КПК 
України (Додаток 1). 

Згідно зі ст. 29 КПК України за наявності достатніх даних про те, 
що злочином завдана матеріальна шкода, або понесені витрати закла-
дом охорони здоров’я на стаціонарне лікування потерпілого від зло-
чину, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов’язані вжити захо-
дів до забезпечення цивільного позову. 

Прокурор пред’являє або підтримує поданий потерпілим цивіль-
ний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо 
цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за 
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станом здоров’я та з інших поважних причин не можуть захистити 
свої права. При провадженні в кримінальній справі про злочин, за 
який може бути застосована додаткова міра покарання у виді конфіс-
кації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язані вжити за-
ходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого. 

Відповідно до ст. 50 КПК України цивільним позивачем визна-
ється громадянин, підприємство, установа чи організація, які зазнали 
матеріальної шкоди від злочину і пред’явили до обвинуваченого вимо-
гу про відшкодування збитків при провадженні в кримінальній справі. 

Про визнання цивільним позивачем чи про відмову в цьому 
особа, яка провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а 
суд – ухвалу у порядку ст. 123 КПК України. Після цього особа, яка 
провадить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд – ухва-
лу про притягнення обвинуваченого як цивільного відповідача 
або про відмову в цьому згідно зі ст. 124 КПК України. 

Таким чином, після винесення постанови або ухвали про визнання 
особи цивільним позивачем, ця особа стає учасником кримінального 
процесу, яка наділена певними правами та обов’язками. 

Згідно зі ст. 50 КПК України цивільний позивач або його пред-
ставник мають право: 

 подавати докази; 
 заявляти клопотання; 
 брати участь у судовому розгляді; 
 просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до за-

безпечення заявленого ними позову; 
 підтримувати цивільний позов; 
 ознайомлюватися з матеріалами справи від моменту закінчення 

досудового слідства, а у справах, в яких досудове слідство не прова-
дилось,– після призначення справи до судового розгляду; 

 заявляти відводи; 
 подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, 

прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду в 
частині, що стосується цивільного позову, а за наявності відповідних 
підстав – на забезпечення безпеки. 

Цивільний позивач зобов’язаний на вимогу органу дізнання, 
слідчого, прокурора і суду пред’являти всі необхідні документи, 
зв’язані з заявленим позовом. 

Як зазначено у ст. 125 КПК України, слідчий за клопотанням ци-
вільного позивача або зі своєї ініціативи зобов’язаний вжити заходів 
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до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, 
а також можливого у майбутньому цивільного позову, склавши про 
це постанову. 

Згідно зі ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і 
можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту 
на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного 
або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його 
дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також 
шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. 

Кримінально-процесуальний закон не містить будь-яких вимог 
щодо форми та змісту позовної заяви. Вона складається відповідно до 
положень цивільно-процесуального законодавства. 

Водночас, позивач у своїй заяві не обов’язково має вказувати, ко-
му ця вимога адресується (на відміну від цивільного позову). А також 
позивач не зобов’язаний доказувати обґрунтованість своїх вимог. 

У ч. 3 ст. 28 КПК України визначено, що цивільний позов може 
бути пред’явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і 
під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. 
Слід звернути увагу, що особа, яка зазнала матеріальної шкоди від 
злочину, але не пред’явила цивільного позову в кримінальній справі, 
а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має пра-
во пред’явити його в порядку цивільного судочинства. Проте відмова 
у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права 
пред’являти той же позов у кримінальній справі. 

Якщо потерпілий пред’явить позов про відшкодування шкоди в 
порядку цивільного судочинства, то в нього відповідно до ч. 4 ст. 61 
ЦПК України будуть підстави для звільнення від доказування того, чи 
мали місце дії, внаслідок яких настала шкода та чи були вони вчинені 
відповідачем. 

Бо згідно з ч. 4 ст. 61 ЦПК України вирок у кримінальній справі, 
що набрав законної сили обов’язковий для суду, що розглядає справу 
про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено ви-
рок з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. 
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Д О Д А Т О К  1  
Слідчому…1,  
районного управління ГУМВС Украї-
ни м. Києва…2, 
потерпілої у кримінальній справі  
№…3, 
Зотової Олени Віталіївни, 
домашня адреса…4, 
поштовий індекс…5, 
контактний телефон…6 

Заява  
про визнання цивільним позивачем 

Прошу Вас визнати мене, Зотову Оксану Василівну, цивільним по-
зивачем у кримінальній справі №…7 у порядку ст. 50 КПК України у 
зв’язку з тим, що мені було заподіяно матеріальну шкоду злочином, 
передбаченим ч. 1 ст. 286 КК України, вчиненим Василенко Іваном 
Петровичем у розмірі…8 гривень та вжити заходів для його забезпе-
чення. Ця шкода виражається у витратах на лікування, придбання лі-
ків. Копії чеків і квитанцій додаються. 

Додатки: 
1.  Позовна заява про відшкодування матеріальної та моральної шко-

ди, завданої злочином. 
2.  Копії чеків і квитанцій на лікування. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, у якому знаходиться районне управління внутрішніх 

справ.  
2 Прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
3 Вкажіть номер кримінальної справи, в якій ви є потерпілим. 
4 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
5 Вкажіть поштовий індекс. 
6 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
7 Вкажіть номер кримінальної справи в якій ви є потерпілим. 
8 Зазначте розмір шкоди цифрами та прописом. 
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Д О Д А Т О К  2  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Зотова Олена Віталіївна, 
яка проживає за адресою…2 
Відповідач: Василенко Іван Петрович, 
який проживає за адресою…3 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про відшкодування майнової та моральної шкоди,  

завданої внаслідок злочину 

…4 на мене було здійснено наїзд легковим автомобілем. Одразу піс-
ля наїзду мене відвезли у лікарню швидкої допомоги, що знаходиться 
за адресою…5. 

У лікарні в мене виявили відкритий перелом нижньої кінцівки та 
численні синці від падіння. 

По факту наїзду в…6 районному управлінні ГУМВС України в  
м. Києві слідчим…7 була порушена кримінальна справа №…8 за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України. 

Під час досудового слідства у моїй справі було встановлено, що 
наїзд скоїв Василенко Іван Петрович. 

Завдану мені майнову шкоду він відмовляється відшкодувати. 
Згідно з ч. 1 ст. 1195, ч. 1 ст. 1167 Цивільного кодексу України 

фізична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я фізичній особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому ви-
трати на придбання ліків і моральну шкоду. 

Для лікування травми я купила –…9, що підтверджується додани-
ми до заяви довідкою лікаря і товарними чеками аптеки. 

Таким чином загальна сума витрат на лікування, витрачених мною 
становить…10 грн. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд, до якого подається заява. 
2 Вкажіть адресу, за якою проживаєте, та номер контактного телефону. 
3 Вкажіть адресу, за якою проживає відповідач, та номер контактного теле-

фону, якщо відомий. 
4 Зазначте, коли і де було здійснено на вас наїзд. 
5 Адреса лікарні. 
6 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
7 Прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого й коли була порушена справа. 
8 Вкажіть номер кримінальної справи, в якій ви є потерпілим. 
9 Перерахуйте ліки, перев’язочні матеріали, інші товари та лікарські пос-

луги, які були необхідні для лікування із зазначенням їх вартості у гривнях. 
10 Вкажіть загальну суму витрат на лікування цифрами і прописом. 
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Крім того, внаслідок неправомірних дій відповідача мені було завдано  
і моральної шкоди, яку я оцінюю в...1 грн. Вона полягає у фізичному 
болю та стражданнях, яких я зазнала у зв’язку з ушкодженням здоров’я2. 

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами, а також іншими доказами, які знаходяться в матеріалах 
кримінальної справи №…3, яка знаходиться в…4 районному управ-
лінні ГУМВС України в м. Києві у провадженні слідчого…5. 

Згідно з ч. 4 ст. 28 КПК України цивільний позивач при розгляді 
цивільного позову в кримінальній справі звільняється від сплати дер-
жавного мита. 

На підставі викладеного й відповідно до статей 16, 23, ч. 1 ст. 1167, 
ч. 1 ст. 1195 ЦК України, керуючись статтями 28, 50, 123 КПК України, 

Прошу: 

1. Стягнути з Василенка Івана Петровича на мою користь майнову 
шкоду в сумі…6 грн. 

2. Стягнути з Василенка Івана Петровича на мою користь мораль-
ну шкоду в сумі…7 грн., завдану мені під час скоєння злочину. 

3. Витребувати матеріали кримінальної справи №…8, яка знахо-
диться в…9 районному управлінні ГУМВС України в м. Києві у про-
вадженні слідчого…10. 

Додатки: 
1.  Копії фіскальних чеків на медичні препарати і послуги. 
2.  Копії рецептів на лікарські засоби. 
3.  Висновок МСЕК. 
4.  Копія висновку МСЕК. 
5.  Копія позовної заяви. 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть загальну суму відшкодування моральної шкоди цифрами і про-

писом. 
2 Детальніше питання обґрунтування моральної шкоди розкривається  

у Справі про завдання легких тілесних ушкоджень, розділ 1. 
3 Вкажіть номер кримінальної справи, у якій ви є потерпілим. 
4 Вкажіть адресу району, в якому знаходиться відділ міліції. 
5 Прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
6 Вкажіть загальну суму витрат на лікування. 
7 Вкажіть загальну суму відшкодування моральної шкоди. 
8 Вкажіть номер кримінальної справи, в якій ви є потерпілим. 
9 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
10 Прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
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СПРАВА ПРО ЗАТЯГУВАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ 

Анотація справи: 
Захищаючись від нападу Ткаченка Віктора Григоровича, Мар- 

чук Тарас Денисович побив його до смерті. Суд кваліфікував дії Тараса 
як убивство за перевищення меж необхідної оборони. Мати загиблого 
заявила цивільний позов у кримінальній справі на відшкодування 
витрат на поховання та відшкодування моральної шкоди. Суд задо-
вольнив позов частково. Проте цивільний позов не виконується на-
віть у тій частині, що була задоволена судом. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. На кого покладений обов’язок забезпечення виконання судового 

рішення? 
2. В якому порядку можна домогтись стягнення суми відшкоду-

вання шкоди, присудженої вироком суду? 

Додатки: 
1.  Зразок заяви до суду про видачу виконавчого листа. 
2.  Зразок заяви до відділу державної виконавчої служби про про-

ведення виконавчих дій. 
3.  Зразок клопотання до відділу державної виконавчої служби про 

проведення опису та накладення арешту на майно боржника. 

Консультація: 
1. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» 

примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну 
виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юс-
тиції України. Безпосередньо, примусове виконання рішень здійсню-
ють державні виконавці. Відповідно до ст. 348 ЦПК України за кож-
ним рішенням, яке набрало законної сили або допущено до негайного 
виконання, за заявою особи, на користь якої постановлено рішення, 
видається один виконавчий лист. Тобто, по-перше, потрібно зверну-
тись із заявою (див. Додаток 1) до того суду, який виносив рішення у 
справі та отримати в канцелярії суду виконавчий лист про стягнення з 
Тараса на користь матері загиблого матеріальної та моральної шкоди, 
яку було присуджено за вироком суду. 

По-друге, згідно зі ст. 18 Закону України «Про виконавче прова-
дження» мати загиблого повинна звернутися до відділу державної 
виконавчої служби Київського міського управління юстиції з заявою 
про примусове виконання рішення (Додаток 2), після чого на підставі 
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отриманого у суді виконавчого листа державний виконавець у три-
денний строк відкриє виконавче провадження винесенням постанови 
про відкриття виконавчого провадження (відповідно до ст. 24 Закону 
України «Про виконавче провадження»). Слід відзначити, що для 
пред’явлення виконавчих листів до виконання встановлений строк: 
три роки з наступного дня після набрання рішенням суду законної 
сили. Отже, потрібно слідкувати за тим, щоб не пропустити ці строки. 

Дізнатися про відкриття виконавчого провадження можна отрима-
вши копію постанови про відкриття виконавчого провадження, яка 
має бути надіслана зацікавленій особі не пізніше наступного дня від 
моменту її винесення. 

2. Невиконання рішення суду є грубим порушенням законодав- 
ства. Проте, судова практика свідчить про наявність таких випадків.  
З метою забезпечення виконання рішення, винесеного судом у справі, 
потерпіла можете звернутися із заявою (Додаток 3) до державного 
виконавця, який постановою про відкриття виконавчого провадження 
вправі накласти арешт на майно боржника та оголосити заборону на 
його відчуження. Одночасно з винесенням такої постанови держав-
ний виконавець може провести опис і арешт майна боржника. 

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» 
звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опи-
су), вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими 
документами в першу чергу звертається на кошти боржника в грив-
нях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахун-
ках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних ор-
ганізаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних папе-
рів. Якщо у Марчука Т. Д. будуть виявлені готівкові кошти, вони 
будуть вилучені. За наявності даних про кошти та інші цінності бор-
жника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в бан-
ках чи інших кредитних організаціях, на них накладається арешт.  
У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для за-
доволення ваших вимог, стягнення звертається на належне боржни-
кові інше майно, зокрема, на будинок, квартиру, інше приміщення, зе-
мельну ділянку, що є нерухомим майном (ст. 62 Закону України «Про 
виконавче провадження»). 
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Д О Д А Т О К  1  
Голові…1 районного суду м. Києва 
Ткаченко Тамари Сергіївни, 

домашня адреса…2, 

поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

ЗАЯВА 
про видачу виконавчого листа 

Згідно з вироком суду…5 у кримінальній справі…6 за обвинува-
ченням Марчука Т. Д. за ст. 118 КК України на мою користь було 
присуджено відшкодування матеріальної…7 грн. та моральної шкоди…8 
грн. та витрат на поховання мого загиблого сина, Ткаченка В. Г. 

Прошу видати мені виконавчий лист про стягнення з Марчука Т. Д. 
на мою користь…9 грн. матеріальної та…10 грн. моральної шкоди,  
що присуджено мені на відшкодування витрат на поховання та відш-
кодування моральної шкоди згідно з вироком суду…11, у криміналь-
ній справі…12 за обвинуваченням Марчука Т. Д. за ст. 118 КК Украї-
ни. За даною справою я проходжу як потерпіла. 

Цей виконавчий лист мені потрібен для звернення до відділу дер-
жавної виконавчої служби Київського міського управління юстиції. 

Додатки: 
1.  Копія вироку суду13. 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться суд. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата).  
6 Вкажіть реквізити кримінальної справи. 
7 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

вам матеріальної шкоди. 
8 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

вам моральної шкоди. 
9 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

вам матеріальної шкоди. 
10 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

вам моральної шкоди. 
11 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
12 Вкажіть реквізити кримінальної справи. 
13 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
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Д О Д А Т О К  2  
Начальнику відділу державної вико-
навчої служби Київського міського 
управління юстиції…1 
Ткаченко Тамари Сергіївни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

ЗАЯВА  
про проведення виконавчих дій 

Згідно з вироком суду…5 у кримінальній справі…6 за обвинува-
ченням Марчука Т. Д. за ст. 118 КК України (по даній справі я прохо-
джу як потерпіла) на мою користь було присуджено відшкодування 
матеріальної…7 та моральної шкоди…8 й витрат на поховання мого 
загиблого сина, Ткаченка В. Г. Проте, інформую Вас, що цивільний 
позов не виконується навіть у тій частині, що була задоволена судом. 

Тому прошу провести виконавчі дії у названій справі у порядку, 
встановленому Законом України «Про виконавче провадження» і 
примусово зобов’язати боржника виконати рішення суду…9. 

У разі порушення моїх прав у виконавчому провадженні буду ініцію-
вати процедури відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, 
а також дисциплінарної відповідальності причетних працівників ДВС. 

Відповідь прошу надати у письмовій формі та у строки, визначені 
Законом України «Про звернення громадян». 

Додатки: 
1.  Копія вироку суду10. 
2.  Виконавчий лист. 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Прізвище, ім’я, по батькові начальника відділу ДВС. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
6 Вкажіть реквізити кримінальної справи. 
7 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування вам 

матеріальної шкоди. 
8 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

вам моральної шкоди. 
9 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
10 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата).  
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Д О Д А Т О К  3  
Начальнику відділу державної вико-
навчої служби ...1  
районного управління юстиції м. Києва 
Ткаченко Тамари Сергіївни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

КЛОПОТАННЯ  
про проведення опису та накладення арешту на майно боржника 

Згідно з вироком суду…5 у кримінальній справі…6 за обвинува-
ченням Марчука Т. Д. за ст. 118 КК України (по даній справі я проход-
жу як потерпіла) на мою користь було присуджено матеріальної…7 
і моральної шкоди…8 та відшкодування витрат на поховання. Проте, 
інформую Вас, що цивільний позов не виконується навіть у тій час-
тині, що була задоволена судом. 

Тому прошу під час проведення виконавчих дій у названій справі: 
Для забезпечення стягнення з боржника вказаних сум постановою про 

відкриття виконавчого провадження провести опис та накласти арешт на 
майно боржника Марчука Т. Д. та оголосити заборону на його відчуження. 

При порушенні моїх прав у виконавчому провадженні буду ініціюва-
ти процедури відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, 
а також дисциплінарної відповідальності причетних працівників ДВС. 

Відповідь прошу надати у письмовій формі та у строки, визначені 
Законом України «Про звернення громадян». 

Додатки: 
1.  Копія вироку суду9. 
2.  Копія виконавчого листа. 
Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться майно. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
6 Вкажіть реквізити кримінальної справи. 
7 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

матеріальної шкоди. 
8 Вкажіть грошову суму, визначену в рішенні суду для відшкодування 

моральної шкоди. 
9 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
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СПРАВА ПРО КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА ЗАСУДЖЕНОГО 

Анотація справи: 
Клименко Марія Іванівна, дружина засудженого до конфіскації 

майна як додаткового виду покарання, цікавиться питаннями збере-
ження квартири, власником якої вказаний її чоловік. Вона з неповно-
літнім сином (12 років) не зареєстровані у цій квартирі, але квартира 
придбана під час її шлюбу з названим засудженим. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Яке майно засудженого підлягає конфіскації? 
2. Які дії слід вчинити для збереження квартири (запобігання її 

конфіскації) з метою захисту права неповнолітнього на житло? 

Додатки: 
1.  Заява до відділу державної виконавчої служби. 
2.  Заяви до органів опіки й піклування, а також до прокуратури. 
3.  Позовна заява про визнання права власності на майно, виклю-

чення майна з акта опису та зняття арешту з майна. 

Консультація: 
Консультація базується на конституційному принципі пріоритету 

інтересів людини над державними (ст. 3 Конституції України), тобто, 
інтерес держави конфіскувати квартиру засудженого суперечить і має 
поступитися інтересам вас і вашої неповнолітньої дитини як членів 
сім’ї засудженого. 

1. Передусім, заспокоїмо вас: кримінально-правовій конфіскації 
підлягає лише майно, яке є особистою власністю засудженого і його 
часткою у спільній власності. Якщо квартира була придбана за час 
шлюбу, вона згідно зі ст. 60 Сімейного кодексу України (далі – СК 
України) належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної 
власності. Подібні позиції стосуються прав на майно вашої дитини, 
оскільки для її розвитку вона має право на забезпечення житлом від-
повідно до норм житлового законодавства (13,65 м2 на одну особу 
згідно зі ст. 47 Житлового кодексу України). Тому конфісковане мо-
же бути лише майно, яке належало вашому чоловікові особисто чи 
було його часткою у спільному майні (щодо квартири – скоріше за 
все, ця частка має бути визначена у співвідношенні 1 до 31 (2/3 квар-
тири має залишитися вам з дитиною). Спори про розділ спільної влас-

––––––––––––––––– 
1 Для точнішого співвідношення потрібно знати більше про членів Вашої 

сім’ї (батьки та ін.). 
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ності розглядаються судом (ст. 71 СК України). Тому радимо вам, по-
перше, заявити про те, що квартира є спільною сумісною власністю і 
не може бути конфіскована без врахування інтересів вас і вашої дитини 
(див. Додаток 1 – заява до відділу державної виконавчої служби1), по-
друге, не форсувати події з розділом майна, адже поки власність не ро-
зділена, вона не може бути конфіскована у будь-якому разі. 

2. У нашій державі задіяний механізм захисту житлових прав непо-
внолітніх. Відповідно до норм чинного законодавства неповнолітнього 
не можуть виселити з займаного приміщення без надання іншого, рів-
ноцінного йому. Право неповнолітніх на житло закріплене в Конвенції 
ООН про права дитини, Коституції України (ст. 47, ст. 48), Законі Ук-
раїни «Про охорону дитинства» (ст. 18). Згідно з Конвенцією ООН про 
права дитини в усіх діях щодо дітей судами першочергова увага приді-
ляється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Для за- 
діяння цього механізму захисту прав дитини радимо вам оперативно 
зареєструвати дитину у цій квартирі. Для цього вам потрібно до Відді-
лу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб2 від-
повідного району м. Києва подати такі документи: письмову заяву про 
реєстрацію за місцем проживання, свідоцтво про народження Вашої 
дитини або свідоцтво про належність її до громадянства України, кви-
танцію про сплату державного мита або документ про звільнення від 
його сплати, три примірники талона реєстрації, талон зняття з реєстра-
ційного обліку за попереднім місцем проживання (бланки цих докуме-
нтів ви можете отримати безпосередньо у названому відділі). Для захи-
сту прав вашої дитини рекомендуємо одночасно зі зверненням до дер-
жавної виконавчої служби скласти заяви до органів опіки й 
піклування3, а також до прокуратури4 (див. Додаток 2). 

Також дамо пораду на випередження названих подій: майно, що 
підлягає конфіскації, має бути згідно зі статтями 125, 126 КПК Украї-
ни описане і на нього має бути накладено арешт. Тобто, доцільно 
ознайомитись з матеріалами кримінальної справи щодо вашого чоло-
віка – чи є такий опис майна і чи зазначено у ньому квартиру (якщо ні – 
вона не буде підлягати конфіскації). Ознайомитись з матеріалами 

––––––––––––––––– 
1 Вирок суду щодо конфіскації майна здійснює підрозділ державної ви-

конавчої служби за місцем знаходження майна. 
2 Ця служба зараз знаходиться у підпорядкуванні територіальних управ-

лінь МВС України. 
3 Ці органи захищають права неповнолітніх. 
4 Прокуратура зобов’язана піклуватись про дотримання законності, у то-

му числі при виконанні судових рішень. 
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справи після закінчення досудового слідства можуть обвинувачений 
(ст. 43 КПК України) і захисник (ст. 48 КПК України), до якого ми 
радимо вам звернутися за допомогою у цьому питанні. Якщо ви-
явиться, що такий опис має помилки (в переліку предметів конфіска-
ції зазначено ваші особисті речі, майно, що перебуває у спільній су-
місній власності чи інші – ви маєте негайно подавати до суду позовну 
заяву про визнання права власності на майно, виключення майна з 
акта опису та зняття арешту з майна (див. Додаток 3). Як свідчить 
судова практика, переважна більшість таких позовів задовольняється. 

Питання конфіскації усього чи частини майна засудженого регулю-
ється ст. 59 КК України і призначається лише за тяжкі та особливо тяжкі 
корисливі злочини. Разом з тим, судова статистика свідчить про не зав-
жди доцільне застосування конфіскації майна1, адже кожен п’ятий вирок 
засудженим України містить конфіскацію і ця не завжди правильна 
цифра досить часто коригується на стадії апеляційного чи касаційного 
оскарження. Тому, ще один варіант ваших дій щодо збереження кварти-
ри може полягати у грамотному оскарженні вироку суду, який розглядав 
справу вашого чоловіка у першій інстанції. Як свідчить судова практика, 
мотивація має полягати (якщо вона дійсно є у вашій справі), у необхід-
ності відповідно до ст. 65 КК України врахувати ступінь тяжкості вчи-
неного злочину (наприклад, злочин не настільки тяжкий, щоб крім основ-
ного покарання застосовувати ще і повну конфіскацію майна2), особу 
винного (наприклад, це перший злочин засудженого, і він розкаюється у 
вчиненому), пом’якшуючі обставини (наявність сім’ї, що знаходиться на 
утриманні засудженого) та доцільність обсягу покарання для виправлен-
ня засудженого (наприклад, конфіскація майна (квартири) призведе до 
різкого погіршення матеріального стану сім’ї засудженого (дружини і 
неповнолітньої дитини), яка знаходилася на його утриманні, через що з 
високим ступенем вірогідності будуть послаблені або втрачені соціальні 
зв’язки у сім’ї, сім’я не зможе морально підтримувати засудженого, що, 
у свою чергу, мінімізує виправний ефект покарання). 

––––––––––––––––– 
1 Див., напр.: Практика застосування судами конфіскації майна: Лист Вер-

ховного Суду України від 19.09.2000 р. 
2 На жаль, нам не відомо про вчинене діяння і статтю КК України, за 

якою відповідатиме ваш чоловік, а також про інші обставини справи 
(наскільки суворе визначено покарання, наскільки враховані додатково обста-
вини справи, який вид конфіскації майна (повна чи часткова) було застосо-
вано судом, як він співвідноситься з іншим видом покарання, яке застосовано), 
що змушує нас консультувати, виходячи з наявної інформації. 
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Д О Д А Т О К  1  
Начальнику відділу державної вико-
навчої служби…1, 
районного управління юстиції м. Києва 
Клименко Марії Іванівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

Заява 

…5 р. я уклала шлюб з Клименком Іваном Володимировичем, який 
ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану...6 міськ-
виконкому. 

Від шлюбу ми маємо неповнолітнього сина –…7, якого я виховую 
і забезпечую його потреби 

Після реєстрації шлюбу за спільні подружні кошти за договором 
купівлі-продажу…8 ми придбали квартиру…9. 

Згідно з вироком суду…10, моєму чоловікові…11 присуджено кон-
фіскацію майна, у тому числі квартири…12 і 13. 

В результаті цього я і моя неповнолітня дитина можемо залишити-
ся на вулиці, без житла, оскільки в описі майна, відведеного для кон-
фіскації, зазначено мої особисті речі. Зокрема, це квартира, в якій ми 
з моєю дитиною проживаємо. 

Тому прошу у процесі проведення виконавчих дій у названій справі: 
1) врахувати і забезпечити право спільної сумісної власності мене і 

мого чоловіка; 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться майно. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначте дату укладення. 
6 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
7 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові сина та дату його народження. 
8 Вкажіть реквізити договору (номер, дата укладення). 
9 Зазначте адресу квартири. 
10 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
11 Прізвище, ім’я, по батькові. 
12 Зазначте адресу квартири. 
13 Якщо бажаєте захистити й інше майно, вкажіть яке, але далі за змістом 

зазначте про причини його захисту. 
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2) врахувати гарантії щодо прав (житлових та інших) неповноліт-
ніх, які передбачені Конституцією України, Конвенцією ООН про 
права дитини, Житловим кодексом України і Законом України «Про 
охорону дитинства»; 

3) не проводити будь-яких виконавчих дій без інформування мене 
як власника квартири і майна, яке там знаходиться. 

У разі порушення моїх прав і прав нашої неповнолітньої дитини у 
виконавчому провадженні буду ініціювати процедури відшкодування 
завданої матеріальної і моральної шкоди, а також дисциплінарної 
відповідальності причетних працівників ДВС. Інформую, що звер-
нення для захисту моїх прав і прав моєї дитини у цій справі я напра-
вила до прокуратури і органу опіки й піклування. Відповідь прошу 
надати вчасно у строки, визначені Законом України «Про звернення 
громадян». 

Додатки: 
1.  Копія вироку суду1. 
2.  Копія документа про накладення арешту на майно (опис майна), 

яке підлягає конфіскації. 
3.  Копія свідоцтва про укладення шлюбу2. 
4.  Копія свідоцтва про народження дитини3. 
5.  Довідка з місця проживання про реєстрацію4. 
6.  Копія документів, що посвідчують право власності на квартиру5, 6. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
2 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про одруження. 
3 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про наро- 

дження вашої дитини. 
4 Видана за місцем проживання про те, що місцем реєстрації вас і дитини 

є оспорювана квартира. 
5 Договір купівлі-продажу чи інший. 
6 В разі необхідності захисту іншого майна, додайте також інші документи 

про власність. 
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Д О Д А Т О К  2  
Прокурору…1 району м. Києва 
Копія: Начальнику органу опіки й пік-
лування…2, 
районної державної адміністрації  
м. Києва 
Клименко Марії Іванівни, 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

Заява 

…6 р. я уклала шлюб з Клименком Іваном Володимировичем, який 
ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану…7 міськ-
виконкому. 

Від шлюбу ми маємо неповнолітнього сина –…8, якого я виховую і 
забезпечую його потреби 

Після реєстрації шлюбу за спільні подружні кошти за договором 
купівлі-продажу…9 ми придбали квартиру…10. 

Згідно з вироком суду…11, моєму чоловіку…12 присуджено конфі-
скацію майна, у тому числі квартири…13 і 14. 

В результаті я і моя неповнолітня дитина можемо залишитися на 
вулиці, без житла, оскільки в описі майна, відведеного для конфіска-
ції, зазначено мої особисті речі. Зокрема, це квартира, в якій ми з ди-
тиною проживаємо. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться майно або де ви проживаєте. 
2 Вкажіть назву району, де знаходиться майно або де ви проживаєте з ди-

тиною. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Зазначте дату укладення. 
7 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
8 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові сина та дату його народження. 
9 Вкажіть реквізити договору (номер, дата укладення). 
10 Зазначте адресу квартири. 
11 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
12 Прізвище, ім’я, по батькові. 
13 Зазначте адресу квартири. 
14 Якщо бажаєте захистити й інше майно, вкажіть яке, але далі за змістом 

зазначте про причини його захисту. 
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Тому прошу захистити законність і право власності мене і моєї не-
повнолітньої дитини під час проведення виконавчих дій у названій 
справі: 

 врахувати і забезпечити право спільної сумісної власності мене і 
мого чоловіка; 

 врахувати гарантії щодо прав (житлових та інших) неповноліт-
ніх, які передбачені Конституцією України, Конвенцією ООН про 
права дитини, Житловим кодексом України і Законом України «Про 
охорону дитинства». 

Додатки: 
1.  Копія вироку суду1. 
2.  Копія акта опису майна. 
3.  Копія свідоцтва про укладення шлюбу2. 
4.  Копія свідоцтва про народження дитини3. 
5.  Довідка з місця проживання про реєстрацію4. 
6.  Копія договору купівлі-продажу квартири5. 
Відповідь прошу надати вчасно у строки, визначені Законом Ук-

раїни «Про звернення громадян». 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
2 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про одруження. 
3 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про наро- 

дження вашої дитини. 
4 Видана за місцем проживання про те, що місцем реєстрації вас і дитини 

є оспорювана квартира. 
5 У разі необхідності захисту іншого майна, додайте також інші докумен-

ти про власність. 
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Д О Д А Т О К  3  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Клименко Марія Іванівна, 
яка проживає за адресою…2 
Відповідач-1:…3 державна податко-
ва інспекція, 
що знаходиться за адресою…4 
Відповідач-2: Клименко Іван Воло-
димирович, який відбуває покарання 
у СІЗО №…5 
Ціна позову… гривень6 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про визнання права власності на майно,  

виключення майна з акта опису та зняття арешту з майна 

…7 р. я уклала шлюб з Клименком Іваном Володимировичем, який 
ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану…8 міськ-
виконкому. 

Від шлюбу ми маємо неповнолітнього сина –…9, якого я виховую і 
забезпечую його потреби. 

Після реєстрації шлюбу за спільні подружні кошти за договором 
купівлі-продажу…10 ми придбали квартиру…11. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться майно або де ви проживаєте з ди-

тиною. 
2 Адреса, на яку ви бажаєте отримати відповідь та номер контактного 

телефону. 
3 Вкажіть назву району, в якому знаходиться державна податкова ін-

стпекція. 
4 Адреса територіального управління МВС України чи відділу державної 

виконавчої служби територіального управління юстиції Міністерства юсти-
ції України (залежно від того, яким з цих органів було проведено опис май-
на, що підлягає конфіскації). 

5 Зазначте номер та адресу СІЗО, в якому відбуває покарання ваш чо- 
ловік. 

6 Зазначте ціну позову, яка визначатиметься вартістю квартири, у грив-
нях. 

7 Зазначте дату укладення шлюбу. 
8 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
9 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові сина та дату його народження. 
10 Вкажіть реквізити договору (номер, дата укладення). 
11 Зазначте адресу квартири. 
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Згідно з вироком суду…1, моєму чоловікові…2 присуджено конфі-
скацію майна, у тому числі квартири…3 і 4. 

В результаті я і моя неповнолітня дитина можемо залишитися на 
вулиці, без житла, оскільки в описі майна, відведеного для конфіска-
ції, зазначено мої особисті речі. Зокрема, це квартира, в якій ми з моєю 
дитиною проживаємо. 

Відповідно до роз’яснення Верховного Суду України від 19.09.2000 р. 
про практику застосування судами конфіскації майна: кримінально-
правовій конфіскації підлягає лише майно, яке є особистою власністю 
засудженого і його часткою у спільній власності. Оскільки квартира 
була придбана нами за час шлюбу, вона згідно зі ст. 60 СК України 
належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. 
Згідно з ч. 1 ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини 
та чоловіка є рівними, а відповідно до ч. 3 ст. 70 СК України за рі-
шенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, 
якщо з нею, ним проживають діти. Виходячи з цього, за мною може 
бути визнано право власності на 2/3 описаної квартири. 

Подібні позиції стосуються прав на майно моєї дитини, оскільки 
для її розвитку вона має право на забезпечення житлом згідно з нор-
мами житлового законодавства (13,65 м2 на одну особу згідно з ст. 47 
Житлового кодексу України). 

Арештована квартира є спільною сумісною власністю мене, мого 
чоловіка і не може бути конфіскована без врахування інтересів мене і 
моєї дитини. Моїй дитині тільки 12 років, і вона потребує належного 
розвитку і виховання, а згідно зі статтями 46, 47 Конституції України, 
ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства» має право на житло та 
на достатній життєвий рівень. Згідно з Конвенцією ООН про права ди-
тини в усіх діях щодо дітей судами першочергова увага приділяється 
якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. У зв’язку з ув’язненням 
мого чоловіка я залишилася одна і маю виховувати і утримувати свою 
дитину власними зусиллями, а без житла це буде неможливим. Отже, 
ця квартира є необхідною для мене з дитиною, у нас немає іншого жит-
ла, і ми маємо право на забезпечення наших конституційних прав. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
2 Прізвище, ім’я, по батькові. 
3 Зазначте адресу квартири. 
4 Якщо бажаєте захистити й інше майно, вкажіть яке, але далі за змістом 

зазначте про причини його захисту. 
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Даних про те, що зазначене в акті опису майно придбане за кош-
ти, здобуті злочинним шляхом, у кримінальній справі мого чоловіка 
немає. 

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви 
документами. 

На підставі викладеного, керуючись статтями 60, 70, 71 Сімейного 
кодексу України, ст. 47 Житлового кодексу України, п. 7 ст. 34, ст. 59 
Закону України «Про виконавче провадження», п. 5 ч. 6 ст. 130, ст. 143 
Цивільного процесуального кодексу України, 

Прошу: 

1.  Визнати за мною право власності та виключити з акта опису й 
арешту квартиру…1, зареєстровану на праві власності за Клименком 
Іваном Володимировичем вартістю…2, відступивши на мою користь 
від рівності часток з урахуванням інтересів неповнолітнього сина. 

2.  Стягнути з мене в дохід держави грошову компенсацію за вар-
тість частки, що підлягає конфіскації в сумі…3 

3.  Під час попереднього судового засідання вирішити питання про 
призначення товарознавчої експертизи для визначення дійсної варто-
сті квартири. 

4.  Зупинити виконавче провадження щодо конфіскації майна засуд-
женого Клименка Івана Володимировича до розгляду справи в суді. 

Додатки:  
1.  Три копії свідоцтва про укладення шлюбу4. 
2.  Три копії вироку суду5. 
3.  Три копії акта опису майна. 
4.  Три копії свідоцтва про народження дитини6. 
5.  Довідка з місця проживання про реєстрацію 7. 
6.  Дві копії довідки з місця проживання про реєстрацію. 

––––––––––––––––– 
1 Зазначте адресу квартири. 
2 Вкажіть вартість квартири у гривнях. 
3 Вартість частки квартири, що підлягає конфіскації, у гривнях. 
4 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про одру-

ження. 
5 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
6 Вкажіть номер, дату і назву органу, який видав свідоцтво про наро- 

дження вашої дитини. 
7 Видана за місцем проживання про те, що місцем реєстрації вас і дитини 

є оспорювана квартира. 
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7.  Три копії договору купівлі-продажу квартири1. 
8.  Дві копії позовної заяви. 
9.  Квитанція про сплату судового збору2. 
10. Дві копії квитанції про сплату судового збору. 
11. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забез-

печення розгляду справи. 
12. Дві копії квитанції про оплату витрат на інформаційно-техніч-

не забезпечення розгляду справи. 
 

Дата  Підпис

1 У разі необхідності захисту іншого майна, додайте також інші документи 
про власність. 

2 Або копія документа, який дає підстави для звільнення від сплати судо-
вого збору. 
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ЯК ЗАХИСТИТИСЬ  

ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА? 

СПРАВА ПРО РЕАГУВАННЯ НА ПОБИТТЯ ДРУЖИНИ 

Анотація справи: 
Під час сварки чоловік побив Говорову Наталію, спричинивши їй 

струс мозку. Оскільки чоловік вже неодноразово бив її, дружина піс-
ля цього випадку звернулась до міліції із заявою про побиття. Слід-
чий призначив проведення судово – медичної експертизи. Експертиза 
визначила тілесні ушкодження легкими. Після цього слідчий закрив 
кримінальну справу і порадив жінці звернутись до суду в порядку 
приватного обвинувачення. Жінка через нанесену травму місяць пе-
ребувала в лікарні і вважає, що таке ушкодження не можна вважати 
легким. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Які ознаки відрізняють тілесні ушкодження різних ступенів? Які 

тілесні ушкодження вважаються легкими? 
2. Чи правомірно у цьому випадку визначено ступінь тяжкості ті-

лесних ушкоджень? 
3. Який порядок та підстави призначення повторної (альтернатив-

ної) судово-медичної експертизи? 

Додатки: 
1. Зразок клопотання про призначення повторної судово-медичної 

експертизи. 

Консультація: 
З медичної точки зору, тілесні ушкодження – це порушення ана-

томічної цілості тканин, органів та їх функцій, що виникає як наслі-

ІІ 
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док дії одного чи кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів – фізич-
них, хімічних, біологічних, психічних. 

Кримінальний кодекс України (далі – КК України) розрізняє тілесні 
ушкодження трьох ступенів: 

І – тяжкі (відповідальність за їх умисне завдання передбачена ст. 121 
КК України); 

ІІ – середньої тяжкості (відповідальність за їх умисне завдання 
передбачена ст. 122 КК України); 

ІІІ – легкі (відповідальність за їх умисне завдання передбачена  
ст. 125 КК України). 

Умисне завдання легких тілесних ушкоджень є кримінально кара-
ним злочином, що посягає на здоров’я особи. Проте відповідно до  
ст. 27 КПК України справи про злочини, передбачені ст. 125 КК Украї-
ни, відносяться до справ приватного обвинувачення. Це означає, що 
такі справи порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому 
і належить в такому разі право підтримувати обвинувачення. В цих 
справах дізнання і досудове слідство не провадяться. Потерпілий са-
мостійно зі скаргою приватного обвинувачення звертається до суду, 
самостійно обґрунтовує свої вимоги необхідними доказами та дово-
дить вину особи, яку обвинувачує. 

Тому у цій справі дуже важливо, який саме ступінь тілесних 
ушкоджень у потерілої. Якщо висновок судово-медичної експертизи є 
правильним і тілесні ушкодження є легкими, їй буде значно важче 
притягти свого чоловіка до відповідальності. Якщо ж ушкодження є 
ушкодженнями середньої тяжкості, то розслідуванням злочину за-
йматимуться органи внутрішніх справ, а обвинувачення у суді підт-
римуватиме прокурор. 

1. Відповідно до п. 2 ст. 76 КПК України для встановлення тяжко-
сті і характеру тілесних ушкоджень обов’язково призначається судово-
медична експертиза. 

Судово-медичне визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 
проводиться згідно з КК України та КПК України, а також «Правилами 
судово – медичного визначення ступенів тяжкості тілесних ушкод-
жень» (далі – Правила), затвердженими Наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України № 6 від 17.01.1995 р. 

Розглянемо детально ознаки тілесних ушкоджень усіх трьох ступенів. 
Згідно з п. 2.1.1 Правил до ознак тяжкого тілесного ушкодження 

належать: 
а) небезпека для життя; 
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б) втрата будь-якого органу або втрата органом його функцій; 
в) душевна хвороба; 
г) розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності 

не менш ніж на одну третину (не менш 33%); 
д) переривання вагітності; 
е) невиправне знівечення обличчя. 
Небезпечними для життя є ушкодження, що в момент заподіяння 

чи в клінічному перебігу через різні проміжки часу спричиняють за-
грозливі для життя явища і котрі без надання медичної допомоги, за 
звичайним своїм перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися 
смертю. 

Прикладом такого ушкодження є ушкодження, що проникають у 
черепну порожнину, у тому числі й без ушкодження мозку1. 

Під душевною хворобою слід розуміти психічне захворювання 
(психічну хворобу). До психічних захворювань не можна відносити 
пов’язані з ушкодженням реактивні стани (психози, неврози). 

Під розладом здоров’я належить розуміти безпосередньо пов’яза-
ний з ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. 

Розміри стійкої (постійної) втрати загальної працездатності у разі 
ушкодження встановлюються після наслідку ушкодження, що визна-
чився, на підставі об’єктивних даних з урахуванням документів, яки-
ми керується у своїй роботі медико-соціальна експертна комісія 
(МСЕК). 

Під стійкою (постійною) втратою загальної працездатності ро-
зуміється така необоротна втрата функції, котра повністю не віднов-
люється. 

Згідно з п. 2.2.1 Правил до ознак ушкодження середньої тяжкості 
належать: 

а) відсутність небезпеки для життя; 
б) відсутність наслідків, що викладені у п. 2.1.1 Правил (напри-

клад, втрата будь-якого органу чи душевна хвороба); 
в) тривалий розлад здоров’я; 
г) стійка втрата працездатності менш ніж на третину. 
Тривалим слід вважати розлад здоров’я строком понад три тижні 

(більш як 21 день). 

––––––––––––––––– 
1 Підпункт «а» п. 2.1.3 Правил судово-медичного визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених Наказом Міністерства охорони 
здоров’я України № 6 від 17.01.1995 р.  
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Під стійкою втратою працездатності менш як на одну третину 
належить розуміти втрату загальної працездатності від 10 до 33%. 

Прикладами тілесного ушкодження середньої тяжкості можуть слу-
гувати переломи кісток, неускладнені розвитком небезпечного для жит-
тя стану, непроникні поранення зі строком загоєння понад три тижні.1 

Згідно з п. 2.3.1 Правил до ознак легкого тілесного ушкодження 
належать: 

а) короткочасний розлад здоров’я; 
б) незначна стійка втрата працездатності. 
Крім того, легке тілесне ушкодження може бути таким, що: 
а) спричинило короткочасний розлад здоров’я чи незначну стійку 

втрату працездатності; 
б) не спричинило зазначених наслідків. 
Короткочасним є розлад здоров’я тривалістю понад шести днів, 

але не більше як три тижні (21 день). 
Прикладами легких тілесних ушкоджень, що спричинили нетрива-

лий розлад здоров’я є неускладнені рани, переломи кісток носа, знач-
на кількість синців, що призвели до інтоксикації організму.2 

Під незначною стійкою втратою працездатності належить розу-
міти втрату загальної працездатності до 10%. 

Легке тілесне ушкодження, що не спричинило короткочасного роз-
ладу здоров’я чи незначної стійкої втрати працездатності,– це ушко- 
дження, що має незначні скороминущі наслідки, тривалістю не більш 
як шість днів або наслідків не має взагалі. 

Прикладами таких ушкоджень є садна, синці, подряпини3. 
2. Проаналізувавши інформацію у справі, підзаконні нормативно-

правові акти, які визначають поняття тілесних ушкоджень, потрібно 
зробити висновок, що в даному випадку могли мати місце тілесні 
ушкодження середньої тяжкості, тому висновок експерта суперечить 
нормам КК України. 

Висновок експерта, як і будь-яке інше джерело доказів, пови-
нен бути: 

1) достовірним – тобто, відповідати тим фактам, які мали місце 
насправді (недостовірною є інформація у виді чуток, думок, припу-
щень, оціночних суджень, така інформація не є доказом у справі); 

––––––––––––––––– 
1 О. В. Соколова, Ю. І. Азаров, Б. В. Михайличенко. Судова медицина: 

Курс лекцій.– К.: Вид. Паливода А. В., 2005.– С. 123. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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2) належним до справи – тобто, доказом, за допомогою якого може 
бути підтверджена наявність або відсутність обставин, які підлягають 
доказуванню в кримінальній справі; 

3) допустимим – ця вимога передбачає, що доказ повинен бути 
отриманий: 

 уповноваженим на те суб’єктом; 
 з відомого і перевіреного джерела; 
 у встановленому законом порядку та зафіксований відповідно до 

процесуальної форми. 
Відповідно до ч. 6 ст. 75 КПК України, якщо висновок експерта 

буде визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим мате-
ріалам справи або інакше викликає сумніви в його правильності, мо-
же бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому 
експертові або іншим експертам. 

3. У кримінальному процесі повторна експертиза призначається у 
випадку, коли є сумніви у правильності висновку експерта, як ви-
значено у ст. 75, 203 КПК України та п. 11 постанови Пленуму Вер-
ховного суду України № 8 від 30.05.1997 р. «Про судову експертизу  
в кримінальних і цивільних справах». 

Такі сумніви можуть бути пов’язані: 
 з недостатньою обґрунтованістю висновку експерта; 
 з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи (наприклад, 

заключенням спеціалістів); 
 за наявності істотного порушення процесуальних норм, які рег-

ламентують порядок призначення і проведення експертизи. 
Оскільки повторна експертиза призначається, якщо є сумніви у ви-

сновку первинної експертизи, її призначення можливе, коли вже є 
готовий висновок первинної експертизи. 

Клопотання потерпілого про призначення повторної експертизи 
(див. Додаток 1) має бути аргументованим. Якщо у клопотанні про це 
зазначені вагомі аргументи, що підкріплені посиланнями на статті 
нормативно-правових актів, особа, яка приймає рішення про призна-
чення повторної експертизи, задовольняє його, часто дослівно викла-
даючи у своєму рішенні міркування клопотальника. 

Повторна експертиза призначається мотивованою постановою 
особи, яка провадить досудове слідство або ухвалою суду (під час 
судового розгляду справи). 

Також у постанові про призначення повторної експертизи обов’яз-
ково зазначаються обставини, які викликають сумніви у правильності 
попереднього висновку експерта. 
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Потерпіла особа може звернутися із клопотання про призначення 
повторної експертизи згідно зі ст. 49 КПК України. Але перш ніж по-
рушити таке клопотання, їй необхідно ознайомитись із висновком 
первинної експертизи для того, щоб встановити, у чому конкретно 
полягає його неправильність, необ’єктивність, недостовірність, неар-
гументованість і т. д. 

Відповідно до ст. 73 Закону України «Основи законодавства Укра-
їни про охорону здоров’я» громадяни самостійно обирають експертну 
установу та експертів у разі незгоди з висновками державної медич-
ної експертизи. У кримінальному ж процесі остаточне рішення про 
вибір установи приймає особа, яка постановляє рішення про призна-
чання повторної експертизи (тобто, слідчий прокуратури або суд). 
Інші учасники процесу можуть подати свої міркування з приводу ви-
бору експертної установи. 

Якщо потерпілий буде звертатись з клопотанням про призначення 
повторної експертизи, в ньому доцільно одночасно зазначити назву 
установи, якій би він хотів доручити виконання судово-медичної екс-
пертизи та обґрунтування вибору конкретної установи. 

Хочемо звернути увагу, що автори посібника не володіють необ-
хідними знаннями для того, щоб точно визначити ступінь тяжкості 
тілесних ушкоджень потерпілої, тим більше, що відомостей у справі 
не достатньо для цього. 

Тому, якщо потерпілій були спричинені все ж таки легкі тілесні 
ушкодження, їй необхідно було звернутися зі скаргою приватного 
обвинувачення до суду, щоб притягнути свого чоловіка до відпові-
дальності1. 

––––––––––––––––– 
1 Особливості складання такої скарги та порядок її подання і вирішення 

розглядались у «Справі про заподіяння легких тілесних ушкоджень», роз- 
діл І. 
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Д О Д А Т О К  1  
Слідчому прокуратури…1 району 
м. Києва…2, 
Говорової Наталії Дмитрівни, 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

КЛОПОТАННЯ  
про призначення повторної судово-медичної експертизи6 

…7 згідно з постановою…8 у кримінальній справі…9 була призна-
чена судово-медична експертиза, виконання якої було доручене…10 

Ознайомившись з висновком експерта11, я встановила, що цей ви-
сновок експерта є: 

 недостатньо обґрунтованим…12; 
 суперечить іншим матеріалам справи…13; 
 здійснювався з порушенням процесуальних норм, які регламен-

тують порядок призначення і проведення експертизи. 
У зв’язку із зазначеним вище можна поставити під сумнів прави-

льність цього висновку експерта. У статтях 75, 203 КПК України 
встановлено, що коли є сумніви у правильності висновку експер-
та, необхідно призначити повторну експертизу. 

На підставі викладеного та керуючись статтями 2, 4, 22, 49, 75, 203 
КПК України, ст. 73 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», ст. 4 Закону України «Про судову експертизу», 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, якому знаходиться прокуратура. 
2 Зазначте прізвище, ім’я, по батькові та звання слідчого. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Слід зазначити точний вид експертизи. 
7 Дата, коли була призначена експертиза. 
8 Слід зазначити прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, що винесла 

постанову. 
9 Вказати реквізити кримінальної справи (номер, дата). 
10 Слід зазначити установу, яка виконувала судово-медичну експертизу. 
11 Слід зазначити установу, яка виконувала судово-медичну експертизу, 

дату і номер висновку. 
12 Слід зазначити, в чому полягає недостатність обґрунтування. 
13 Слід зазначити, яким саме. 
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Правилами проведення комісійних судово-медичних експертиз в бю-
ро судово-медичних експертиз, 

Прошу: 

1.  Прийняти клопотання до розгляду. 
2.  Призначити у кримінальній справі…1 повторну комісійну судово-

медичну експертизу2. 
3.  Доручити виконання експертизи…3 бюро судово-медичних екс-

пертиз. 
4.  Поставити перед комісією судово-медичних експертів такі запи-

тання: 
1) …4 
5.  Письмово повідомити про результат розгляду клопотання. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вказати реквізити кримінальної справи (номер, дата). 
2 Слід зазначити точний вид судово-медичної експертизи. 
3 Слід зазначити повну назву установи, яка здійснює судово-медичні екс-

пертизи та її місцезнаходження. 
4 Вказати перелік запитань, на які, на вашу думку, потрібна відповідь 

експертів. 
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СПРАВА ПРО ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ОСОБИ,  
ЩО ЗЛОВЖИВАЄ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ 

Анотація справи: 
У сім’ї батько зловживає спиртними напоями. Після того як напи-

вається, б’є дружину та дітей, влаштовує скандали. Пропиває значну 
частину грошей, що заробляє, виносить з квартири речі, одяг, продає 
їх. Одержувану заробітну плату витрачає на придбання спиртних на-
поїв, грошей в сім’ю майже не приносить. Йому вже неодноразово 
виносилися офіційні попередження, проте на його поведінку вони не 
впливали. Сім’я не хоче щоб проти нього порушувалась справа, а хо-
че лише домогтись, щоб батько лікувався від алкоголізму, хоча він 
сам не бажає цього. Також нещодавно у нього виник намір продати 
квартиру, в якій проживає вся сім’я, а отримані гроші витратити на 
власний розсуд. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Чи можна людину примусити лікуватись від алкоголізму? 
1.1. У якому порядку це можна зробити? 
1.2. Які заклади призначені для ізоляції осіб, які страждають на 

синдром залежності…1? Що потрібно зробити, щоб особу прийняли у 
такий заклад? 

1.3. Які обмеження застосовуються до особи, яка перебуває у та-
кому закладі? 

2. Як можна захистити майно сім’ї від відчуження? Чи може особа, 
яка зловживає алкоголем, бути визнаною обмежено дієздатною? 

3. Хто приймає рішення про визнання особи обмежено дієздат-
ною? Яка процедура визнання особи обмежено дієздатною? Які саме 
документи потрібно для цього скласти і які реквізити вони мають? 

Додатки: 
1. Зразок заяви про обмеження цивільної дієздатності. 

Консультація: 
1. Пияцтво завдає шкоди здоров’ю, нерідко призводить до руйну-

вання сім’ї, згубно позначається на вихованні дітей. Під впливом ал-
коголю люди втрачають почуття відповідальності перед суспільством 
і державою, вчиняють хуліганство та інші правопорушення. Але алко-
голізм – це не лише негативне соціальне явище, а й хвороба. Відпо-

––––––––––––––––– 
1 У нашому випадку алкоголізм. 
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відно до ст. 43 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я» для застосування методів діагностики, профілак-
тики та лікування необхідна згода пацієнта. Винятки, коли може бути 
здійснене медичне втручання, визначаються законодавством. 

Відповідно до п. 26 Указу Президії Верховної Ради Української 
РСР № 280-XI від 20.05.1985 р. «Про заходи по посиленню боротьби 
проти пияцтва і алкоголізму, викоріненню самогоноваріння»1 хроніч-
ні алкоголіки, які ухиляються від добровільного лікування або продо-
вжують пиячити після лікування, підлягають направленню до лікува-
льно-трудових профілакторіїв для примусового лікування і трудового 
перевиховання на строк від одного року до двох років. 

Слід звернути увагу, що відповідно до Постанови пленуму Верхо-
вного Суду України № 11 від 25.12.1981 р. зі змінами від 03.12.1997 р. 
«Про практику застосування судами України законодавства про при-
мусове лікування і трудове виховання хронічних алкоголіків» приму-
совому лікуванню від алкоголізму підлягають лише особи, які: 

1) є хронічними алкоголіками; 
2) ухиляються від добровільного лікування; 
3) систематично порушують на ґрунті алкоголізму громадський 

порядок або права інших осіб. 
Відповідно до Наказу Державного Департаменту України з пи-

тань виконання покарань «Про затвердження Інструкції про роботу 
лікувально-трудових профілакторіїв Державного департаменту України 
з питань виконання покарань» № 24 від 04.08.1999 р. не підлягають 
примусовому лікуванню від алкоголізму: 

 неповнолітні; 
 особи, які мають захворювання, що перешкоджають перебуван-

ню їх у цих установах; 
 інваліди першої та другої груп; 
 вагітні жінки та матері, які мають немовлят; 
 чоловіки віком понад 60 років і жінки – понад 55 років; 
 особи, які добровільно лікуються від синдрому залежності в нар-

кологічних закладах охорони здоров’я; 
 особи, які перебувають у ремісії більше трьох місяців. 
1.1. Згідно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про 

примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків» 
від 17.08.1966 р.2 питання про направлення до лікувально-трудового 

––––––––––––––––– 
1 Цей указ і досі не втратив чинності. 
2 Там само. 
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профілакторію осіб, розглядається районним (міським) судом у відк-
ритому судовому засіданні за наявності медичного висновку за кло-
потанням громадських організацій, трудових колективів державних 
органів, а також членів сім’ї або близьких родичів у присутності осо-
би, щодо якої порушено клопотання, а в необхідних випадках – і 
представників громадської організації, трудового колективу держав-
ного органу, а також членів сім’ї або близьких родичів, які порушили 
клопотання. 

Підготовка матеріалів про направлення на примусове лікування і 
трудове виховання хронічних алкоголіків та передача їх в суд здійс-
нюється органами внутрішніх справ. Тому сім’ї слід спершу зверну-
тися до органів внутрішніх справ за місцем проживання із клопотан-
ням надати висновок про необхідність направлення батька на приму-
сове лікування від алкоголізму та передати його до суду. 

Таким чином, суд може прийняти рішення про направлення особи, 
яка зловживає спиртними напоями і хворіє на алкоголізм, за наявності: 

а) клопотання трудового колективу, державного органу, установи, 
громадської організації чи близьких родичів; 

б) даних про вік, працездатність, стан здоров’я, рід занять та сі-
мейний стан особи, яка направляється на примусове лікування, про 
склад її сім’ї, вік дітей, даних про поведінку її в сім’ї, на виробництві 
та в громадських місцях; 

в) пояснення особи, щодо якої надійшов матеріал, та інших осіб, 
які знали її за спільною роботою або за місцем проживання, про спо-
сіб життя та поведінку, характеристик з місця роботи і проживання, 
даних про ухилення від добровільного лікування, або що така особа 
продовжувала пиячити після лікування; 

г) медичного висновку, складеного відповідно до вимог Інструкції 
Міністерства охорони здоров’я України від 1 грудня 1977 р. «Про 
порядок медичного огляду хворих на хронічний алкоголізм і нарко-
манію для направлення на примусове лікування»; 

д) висновку органу внутрішніх справ про необхідність направлен-
ня на примусове лікування. 

Рішення суду виконується органами внутрішніх справ. У необхід-
них випадках зазначені особи можуть бути доставлені у профілакто-
рій під конвоєм. 

Особи, відносно яких порушено клопотання про примусове ліку-
вання і трудове перевиховання, в разі ухилення від явки на медичний 
огляд або в суд підлягають приводу органами внутрішніх справ. 
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1.2. Примусове лікування хронічних алкоголіків відбувається у лі-
кувально-трудових профілакторіях. 

У Наказі Державного Департаменту України з питань виконання 
покарань «Про затвердження Інструкції про роботу лікувально-
трудових профілакторіїв Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань» № 24 від 04.08.1999 р. зазначено, що ліку-
вально-трудові профілакторії (далі – ЛТП) призначені для ізоляції 
осіб, які страждають на синдром залежності, поновлення і розвитку в 
них професійних і трудових навиків, лікування і вироблення у цих осіб 
установлень на тверезий спосіб життя. ЛТП організуються і ліквіду-
ються у встановленому порядку Державним департаментом України з 
питань виконання покарань. 

У ч. 2 вказаного Наказу визначено порядок приймання осіб, на-
правлених до ЛТП: 

Підставою для прийняття особи в ЛТП є постанова районного 
(міського) суду про її направлення до ЛТП, що набрала законної сили. 

Приймання особи, направленої до ЛТП, здійснюється черговим 
помічником начальника установи разом з працівниками спеціальної 
та медичної частин. 

Початком відрахування строку перебування особи в ЛТП є дата її 
прийняття, а у випадку направлення особи до профілакторію у супро-
воді працівника органу внутрішніх справ – з часу затримання. Про 
кожну особу, яка прибула до ЛТП, адміністрація не пізніше ніж  
за три доби надсилає за згодою цієї особи повідомлення одному із 
близьких родичів. 

1.3. Особи, які утримуються в ЛТП, володіють усіма правами гро-
мадян України, за винятком прав, обмежених законодавством у зв’яз-
ку з фактом перебування в ЛТП. 

Особам, які утримуються в ЛТП, забороняється: 
 купувати, зберігати і вживати спиртні напої (їх сурогати), нарко-

тичні засоби, медичні препарати без призначення лікаря; 
 мати при собі гроші, цінні речі з дорогоцінних металів, медич-

ний інструментарій, вогнепальну та холодну зброю, вибухові, отруйні 
речовини, фотоапарати, приладдя і хімікати до них або радіоапарату-
ру, за винятком програвачів і радіодинаміків, друкарські машинки, 
розмножувальні прилади, топографічні карти, компаси, предмети вій-
ськового та іншого форменого одягу, гральні карти та інші предмети, 
які заборонено зберігати; 

 грати в карти та інші азартні ігри; 
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 самовільно залишати територію ЛТП чи робоче місце, перебува-
ти на виробничих об’єктах, на яких вони не працюють, без дозволу 
відповідних посадових осіб; 

 придбавати з порушенням установленого порядку продукти хар-
чування і речі, збувати їх, а також привласнювати будь-яким спосо-
бом. Такі речі вилучаються і, як правило, здаються на зберігання до 
звільнення власника; 

 завішувати ліжка простирадлами, ковдрами чи іншими предме-
тами, проводити до спальних місць окремі електроосвітлювальні і 
радіотрансляційні точки; 

 зберігати продукти харчування і речі в невідведених місцях; 
 палити в не відведених для цього місцях; 
 вживати жаргонні слова, надавати прізвиська, наносити татую-

вання собі та іншим особам. 
Водночас, відповідно до порядку, встановленого законодав- 

ством України, особи, які утримуються в ЛТП мають право: 
 одержувати харчування, спеціальні медикаменти, інші види ма-

теріально-побутового забезпечення; 
 користуватися медичною допомогою; 
 на короткострокові побачення без обмежень до чотирьох годин у 

неробочий час; 
 на одне тривале побачення на місяць з родичами тривалістю не 

більше трьох діб з оплатою наданих послуг; 
 листуватися без обмежень; 
 одержувати без обмежень посилки, передачі та бандеролі з про-

дуктами харчування і предметами першої потреби, які можна направ-
ляти і зберігати в профілакторіях; 

 одержувати і пересилати грошові перекази, у тому числі пенсії. 
Гроші, що надходять особі в ЛТП, перераховуються на особовий  
рахунок отримувача; 

 купувати в магазині ЛТП за безготівковим розрахунком продук-
ти харчування та промислові товари за гроші, що є на особових раху-
нках. Щомісячна сума грошей для придбання товарів у магазині  
повинна становити не менше встановленої в державі мінімальної  
заробітної плати; 

 носити одяг цивільного зразка; 
 купувати і користуватися книгами, журналами, газетами, насті-

льними іграми, музичними інструментами, спортивним реманентом; 
 звертатися за юридичною допомогою; 
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 за умови технічної можливості користуватися за свій рахунок теле-
фонним зв’язком, у тому числі міжміським; 

 брати участь у культурно-масових і спортивних заходах, худож-
ній самодіяльності, відвідувати гуртки за інтересом, користуватися 
бібліотекою; 

 розводити у відведених місцях декоративних риб і кімнатні рос-
лини; 

 користуватися в кімнатах для приймання їжі індивідуальними 
водонагрівальними приладами заводського виробництва; 

 відправляти поштою або передавати родичам під контролем ад-
міністрації ЛТП літературу і періодичні видання, що їм належать; 

 користуватися телевізорами, холодильниками, програвачами, ра-
діодинаміками з розрахунку: телевізор, програвач – один на загін, ра-
діодинамік – один на житлове приміщення. 

У разі систематичного порушення особою, яка перебуває в ЛТП, 
порядку примусового лікування і соціально-трудової реабілітації, як-
що заходи лікувально-виховного впливу не дали позитивних наслід-
ків, то за поданням адміністрації ЛТП, погодженим з прокурором, на 
підставі медичного висновку лікувально-консультаційної комісії (да-
лі – ЛКК) районний (міський) суд за місцем розташування установи 
може продовжити їй строк перебування у профілакторії. При цьому 
загальний строк не може перевищувати двох років. 

Особи, які утримуються в ЛТП, можуть бути звільнені на та-
ких підставах: 

 після закінчення строку перебування в ЛТП; 
 у зв’язку з відміною постанови суду; 
 у зв’язку зі скороченням судом строку перебування за успішного 

лікувально-трудового впливу; 
 достроково, у зв’язку з тяжким захворюванням, що перешкоджає 

перебуванню в ЛТП. 
Звільнення з ЛТП провадиться після закінчення строку – у пер-

шій половині останнього дня строку, а за іншими підставами –  
у день надходження документів, що дають право на звільнення, але 
не пізніше ранку наступного робочого дня. Якщо строк перебування 
в ЛТП закінчується у вихідний або святковий день, то звільнення 
відбувається у передвихідний або передсвятковий день. У разі облі-
ку строку місяцями термін утримання минає відповідного числа 
останнього місяця, а за його відсутності – в останній день цього  
місяця. 
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2. У даній ситуації глава сім’ї має намір продати квартиру, щоб 
мати можливість задовольнити свою пристрасть до алкоголю. Якщо 
вказана квартира придбана або приватизована під час шлюбу, вона є 
спільною власністю чоловіка і дружини. Тому без згоди дружини її 
продати не можна. 

Відповідно до ч. 3 ст. 65 СК України для укладення одним із под-
ружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) 
державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, зго-
да другого з подружжя має бути подана письмово. Будь-який договір, 
предметом якого є відчуження квартири (купівля-продаж, міна, дару-
вання) потребує і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації. 
Тому згода другого із подружжя на укладення такого договору має 
бути не лише письмовою, але і нотаріально засвідченою. 

Якщо ж квартира є приватною власністю чоловіка, то все одно без 
згоди органу опіки та піклування цю квартиру не можна продати, бо в 
ній проживають неповнолітні діти. 

Повнолітня особа володіє повною цивільною дієздатністю.1 Така 
особа має право вільно розпоряджатися своєю власністю, заробітком 
або іншим доходом. Водночас людина, яка страждає на алкогольну 
або наркотичну залежність, часто зловживає цим правом, позбавляю-
чи себе та свою сім’ю засобів до існування. У такому випадку зако-
нодавець, згідно зі ст. 36 ЦК України, дозволяє обмежити цивільну 
дієздатність особи та призначити їй піклувальника. Якщо особа хво-
ріє на алкоголізм і внаслідок цього не усвідомлює повністю значення 
своїх дій, але хоче вчинити цивільно-правовий правочин, їй можна 
перешкодити, як визначає законодавець, шляхом обмеження у дієздат-
ності. 

Обмеження цивільної дієздатності виражається в обмеженні 
права особи особисто здійснювати цивільні процесуальні права та 
виконувати свої обов’язки відповідно до чинного законодавства. Цим 
самим всі договори і угоди, які вчиняє ця особа будуть вважатися 
нікчемними (недійсними), крім випадків згоди на них піклувальника, 
що призначається за рішенням суду, до видужання та поновлення у 
дієздатності. 

––––––––––––––––– 
1 Відповідно до ст. 30 ЦК України цивільною дієздатністю фізичної 

особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і 
самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для 
себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність 
у разі їх невиконання. 
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Обмеження дієздатності фізичної особи здійснюється лише за рі-
шенням суду і за наявності вагомих підстав. 

Підставами обмеження цивільної дієздатності особи відповідно 
до ч. 2 ст. 36 ЦК України, яка зловживає спиртними напоями, нарко-
тичними засобами токсичними речовинами тощо є те, що: 

1) особа зловживає вищезазначеними речовинами; 
2) цим особа ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких 

вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне ста-
новище. 

Наслідками обмеження дієздатності фізичної особи згідно зі ст. 37 
ЦК України є те, що: 

 над нею встановлюється піклування1; 
 вона може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини2; 
 правочини, пов’язані з розпорядженням майном3 та інші право-

чини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються нею лише 
за згодою піклувальника; 

 одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів такої осо-
би та розпоряджання ними здійснюються піклувальником. 

Ці заходи є цілком достатніми для того, щоб перешкодити особі, 
яка зловживає алкогольними напоями, витратити всю заробітну плату 
на горілчані вироби чи продати квартиру. 

Обмеження в дієздатності громадянина внаслідок зловживання 
спиртними напоями або наркотичними засобами спрямовано на поси-
лення боротьби з пияцтвом та зловживанням наркотичними засобами 
і має велике значення для запобігання порушенням громадського по-
рядку та виховання громадян у дусі свідомого ставлення до праці, 
сім’ї, додержання Конституції та законів України, поважання прав і 
свобод, честі й гідності інших людей. 

3. Ми вже зазначали вище, що цивільна дієздатність фізичної осо-
би може бути обмежена лише за рішенням суду. 

Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної осо-
би здійснюється місцевими судами загальної юрисдикції в межах ок-
ремого провадження відповідно до статей 234–241 ЦПК України та 

––––––––––––––––– 
1 Піклувальник призначається судом за поданням органу опіки та піклу-

вання. 
2 Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побу-

тові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному роз-
витку та стосується предмета, який має невисоку вартість. 

3 Наприклад, купівля-продаж, міна, дарування. 
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Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.03.1972 р. 
«Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено 
дієздатним чи недієздатним». 

Справа про визнання громадянина обмежено дієздатним внаслідок 
зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами чи 
недієздатним внаслідок психічної хвороби або недоумства може бути 
розпочата за заявою членів його сім’ї, а також органів опіки і піклу-
вання, наркологічного або психіатричного лікувального закладу. 

Така заява подається до суду за місцем проживання цього грома-
дянина, а якщо він перебуває на лікуванні у наркологічному лікуваль-
ному закладі, то за місцем знаходження лікувального закладу. 

В заяві про визнання громадянина обмежено дієздатним у цій 
справі доцільно вказати: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 
2) прізвище, ім’я, по батькові заявника, його місце проживання; 
3) прізвище, ім’я, по батькові громадянина, щодо якого подається 

заява, його місце проживання або місезнаходження; 
4) викласти обставини, які свідчать про факт зловживання особою 

алкогольними засобами (наприклад, факт перебування на диспансер-
ному обліку чи стаціонарному лікуванні у зв’язку з алкогольною за-
лежністю; 

5) викласти обставини, які свідчать, що внаслідок зловживання 
особою алкоголем, її сім’я опинилась у скрутному матеріальному 
становищі); 

6) якщо заява подається членом сім’ї, варто зазначити ступінь ро-
динних відносин. 

Подрібно подумати, якими доказами ці обставини можна підтверди-
ти (наприклад, показаннями свідків, випискою чи довідкою з нарколо-
гічного лікувального закладу, характеристикою з місця роботи, прото-
коли, складені працівниками міліції, винесені ними попередження), і 
якщо у заявника є в наявності такі докази, їх потрібно додати до заяви 
або підготувати клопотання про витребування таких доказів судом. 

Назва заяви повинна відповідати її змісту. У цій справі заява має 
називатись «Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної 
особи». У клопотальній частині слід чітко вказати прохання заявника – 
«прошу визнати громадянина…1 обмежено недієздатним внаслідок 
зловживання спиртними напоями». 

––––––––––––––––– 
1 Вказати прізвище, ім’я, по батькові та дату народження. 
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Справи про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недіє-
здатним суд розглядає з обов’язковою участю представників органів 
опіки та піклування. Питання про виклик громадянина, щодо якого 
розглядається справа, вирішується в кожному випадку судом з ураху-
ванням стану його здоров’я. 

Судові витрати щодо провадження справи про визнання громадя-
нина недієздатним або обмежено дієздатним відносяться за рахунок 
держави. Суд, установивши, що заявник діяв недобросовісно без до-
статньої для цього підстави, стягує із заявника всі судові витрати. 

Рішення суду про визнання громадянина обмежено дієздатним чи 
недієздатним після набрання ним законної сили надсилається органо-
ві опіки та піклування. Воно є підставою для призначення обмежено 
дієздатному піклувальника, а недієздатному – опікуна. 

Скасування обмеження дієздатності громадянина, який при-
пинив зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами 
згідно зі ст. 15 ЦК України, здійснюється рішенням суду за заявою 
самого громадянина, його піклувальника або установ, організацій та 
осіб, зазначених у ст. 256 ЦПК України, а також з власної ініціати-
ви суду. 

Поновлення громадянина в дієздатності у разі його видужання 
або значного поліпшення здоров’я згідно зі ст. 16 ЦК України здійс-
нюється рішенням суду на підставі відповідного висновку судово-
психіатричної експертизи за заявою опікуна або установ, організацій 
та осіб, зазначених у ст. 241 ЦПК України, а також з власної ініціати-
ви суду. 

Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається ор-
ганові опіки та піклування. Воно є підставою для зняття встановлених 
над громадянином опіки чи піклування, в даному випадку піклування. 

Відповідно до ст. 69 ЦК України випливають певні права та обо-
в’язки піклувальника, які відображені у тому, що: 

 піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої 
обмежена, зобов’язаний дбати про її лікування, створення необхідних 
побутових умов. 

 піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів. 
 піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивіль-

них прав та інтересів підопічного. 
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Д О Д А Т О К  1  
До…1 районного суду м. Києва 
Заявник: Городецька Тамара Васи-
лівна, яка проживає за адресою…2 
Заінтересована особа: Відділ опіки 
та піклування…3, що знаходиться за 
адресою…4 

ЗАЯВА  
про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи  

внаслідок зловживання алкогольними напоями 

…5 р. я уклала шлюб з Городецьким Іваном Петровичем, який ми 
зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану…6 міськви-
конкому. 

Від шлюбу ми маємо…7. 
Мій чоловік, Городецький Іван Петрович, протягом останніх років 

зловживає спиртними напоями, виносить з квартири речі, одяг, про-
дає їх. Одержувану заробітну плату витрачає на придбання спиртних 
напоїв, грошей в сім’ю майже не приносить. 

Я працюю…8, одержую мізерну заробітну плату, чого недостатньо 
для утримання нашої сім’ї. Водночас я змушена витрачати грошей й 
на утримання чоловіка. 

Своїми діями мій чоловік ставить себе і свою сім’ю у скрутне ма-
теріальне становище, оскільки позбавляє нас можливості заплатити за 
комунальні послуги, придбати продукти харчування і одяг. 

У ч. 2 ст. 36 ЦК України зазначено, що суд може обмежити цивіль-
ну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напо-
ями і тим ставить себе чи свою сім’ю у скрутне матеріальне становище. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь та номер контактного теле-

фону. 
3 Вкажіть назву району, в якому знаходиться районна в м. Києві державна 

адміністрація. 
4 Адреса, за якою знаходиться відділ опіки та піклування районної в м. Києві 

державної адміністрації. 
5 Зазначте дату укладення шлюбу. 
6 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
7 Зазначте, скільки дітей ви маєте від шлюбу, їхні прізвища, імена, по  

батькові та дати народження. 
8 Зазначте, де і ким працюєте. 
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Згідно зі ст. 59, ч. 2 ст. 60 ЦК України суд у разі обмеження ци- 
вільної дієздатності фізичної особи встановлює над нею піклування 
і призначає піклувальника. 

Мені це необхідно для призначення мене піклувальником мого чо-
ловіка. 

Зазначені мною обставини зможуть також підтвердити свідки…1 
Судові витрати, пов’язані з провадженням справи про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи згідно з ч. 2 ст. 240 ЦПК Укра-
їни відносяться за рахунок держави. 

На підставі викладеного й відповідно до частин 2, 3 ст. 36, ст. 59, 
ч. 2 ст. 60 ЦК України, керуючись статтями 234–241 ЦПК України, 

Прошу: 

1. Обмежити цивільну дієздатність мого чоловіка, Городецького 
Івана Петровича,…2 року народження, уродженця і жителя м. Києва, 
встановити над ним опіку і за поданням органу опіки та піклування 
призначити мене його піклувальником. 

2. Під час підготовки справи до розгляду вирішити питання про 
виклик до суду свідків…3 

Додатки: 
1.  Дві копії свідоцтва про укладення шлюбу. 
2.  Дві копії свідоцтв про народження дітей. 
3.  Дві копії свідоцтва про народження чоловіка. 
4.  Довідка з місця роботи. 
5.  Копія довідки з місця роботи. 
6.  Довідка з місця проживання. 
7.  Копія довідки з місця проживання. 
8.  Довідка наркологічного диспансеру. 
9.  Копія довідки наркологічного диспансеру. 
10. Копія заяви. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть прізвища, імена, по батькові свідків. 
2 Рік народження чоловіка. 
3 Вкажіть прізвища, імена, по батькові свідків, їхні адреси та контактні 

телефони. 
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СПРАВА ПРО РОЗПОДІЛ КВАРТИРИ 

Анотація справи: 
Через те що чоловік бив її та двох їхніх малолітніх дітей, Оксана ро-

злучилася з ним. Водночас, вони й надалі проживають в одній двокім-
натній квартирі. Квартира була придбана під час перебування у шлюбі 
і приватизована в рівних частках на всіх членів сім’ї: 1/4 частині на 
кожного. За своїм плануванням квартира є неподільною. Колишній чо-
ловік Оксани – Віктор, продовжує пиячити і бити колишню дружину та 
своїх малолітніх дітей. Сумісне проживання в квартирі надалі є немож-
ливим, Оксана хоче жити зі своїми малолітніми дітьми окремо від її 
колишнього чоловіка, батька дітей. Віктор Марченко виселятися з за-
значеної квартири не хоче, однак, має у власності житловий будинок і 
ще одну квартиру, які були отримані ним у спадщину. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Які шляхи розв’язання «квартирної» проблеми можна запропо-

нувати Оксані Марченко? 
2. Якими могли б бути варіанти розв’язання цієї проблеми, якби 

квартира була неприватизована? 
3. Якими повинні бути дії жінки, якщо колишній чоловік буде і 

надалі погрожувати їй та дітям? 

Додатки: 
1.  Зразок позовної заяви про припинення права на частку у спіль-

ному майні за вимогою співвласників. 
2.  Зразок позовної заяви про примусовий обмін житлового примі-

щення. 
3.  Зразок позовної заяви про виселення без надання іншого житло-

вого приміщення. 

Консультація: 
1. Статтею 47 Конституції України закріплене право кожного на 

житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як 
на підставі закону за рішенням суду. Із наведеної інформації видно, 
що предметом спору є придбана у час перебування у шлюбі квартира. 
Згідно з ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, 
належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності 
незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (нав-
чання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба 
тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, 
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набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є 
об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Дружина та 
чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоря-
джання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання 
майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, після розір-
вання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною 
згодою, відповідно до ЦК України (гл. 26 ЦК України). 

У випадку, коли згоди не досягнено, дружина і чоловік мають пра-
во на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власно-
сті, незалежно від розірвання шлюбу (ст. 69 СК України). Дружина і 
чоловік можуть розділити майно за взаємною згодою. Проте, як вид-
но з обставин справи, квартира за своїм плануванням є неподільною1 і 
тому варіант розподілу квартири не можна застосувати. 

Із наданої інформації, найкращим є варіант припинення права чо-
ловіка на частку у спільному майні (квартирі) за рішенням суду. Зок-
рема, в ст. 365 ЦК України вказано, що право особи на частку у спіль-
ному майні може бути припинене рішенням суду на підставі позову 
інших співвласників, якщо: 

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі; 
2) річ є неподільною; 
3) спільне володіння і користування майном є неможливим; 
4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвла-

сника та членам його сім’ї. 
Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у 

спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості 
цієї частки на депозитний рахунок суду. 

Оксана, її малолітні діти та її колишній чоловік є співвласниками 
квартири, в якій вони проживають. Дана квартира за своїм плануван-
ням є неподільною, частка Віктора невелика – 1/4 і не може бути ви-
ділена в натурі. Сумісне проживання надалі Оксани з дітьми разом з 
колишнім чоловіком, як видно з обставин справи, є неможливим че-
рез його протиправну поведінку. Інтереси Віктора не будуть поруше-
ні, так як він отримав у спадщину житловий будинок і має іншу квар-
тиру. Таким чином, на підставі вище викладеного Оксана від свого 
імені та від імені своїх неповнолітніх дітей має право звернутися до 

––––––––––––––––– 
1 Неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового 

призначення (ч. 2 ст. 183 ЦК України). 
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суду з позовною заявою про припинення права на частку у спільному 
майні за вимогою співвласників, попередньо внісши вартість цієї час-
тки на депозитний рахунок суду1 (див. Додаток 1). 

2. Ситуація, яка склалася в сім’ї Оксани, досить поширена остан-
нім часом. Слід відзначити, що такі ж проблеми можуть виникати й у 
випадку, коли квартира неприватизована, надана згідно з рішенням 
районної державної адміністрації. Тому вважаємо за необхідне розг-
лянути різні варіанти розв’язання «квартирної» проблеми. Найбільш 
прийнятним у такому випадку, з огляду на матеріальне становище 
жінки, наявність двох малолітніх дітей та пиятики колишнього чоло-
віка, буде варіант примусового обміну житла у судовому порядку, або 
варіант виселення колишнього чоловіка, якщо буде зібрано достатньо 
доказів систематичного порушення правил співжиття. 

Отже, якщо квартира не є власністю клієнтки та її колишнього чо-
ловіка (неприватизована), вони згідно зі ст. 79 ЖК України можуть 
провести обмін займаного житлового приміщення. Для цього треба 
отримати письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які мешкають 
з наймачем. Якщо такої згоди не досягнуто, необхідно вимагати у 
судовому порядку примусового обміну займаного житлового примі-
щення на приміщення у різних будинках (ст. 80 ЖК України). Для 
проведення обміну необхідно спочатку підібрати такий варіант обмі-
ну житлом, який реально підійде всім учасникам обміну і запропону-
вати його чоловіку. Якщо він відмовляється, необхідно подати позов 
до суду, де зазначити всі ваші спроби провести обмін, про згоду на 
обмін інших наймачів житла та незгоду чоловіка на будь-який обмін. 
Усі ці моменти виписані у наданому зразку позовної заяви (див. До-
даток 2). 

В описаній ситуації, колишній чоловік Оксани порушує її права і 
права дітей. Якщо квартира не є приватною власністю, за ст. 116 Жи-
тлового кодексу України його можна виселити з квартири в судовому 
порядку без надання іншого житлового приміщення (див. Додаток 3). 
Для цього необхідно мати докази того, що особа, яку необхідно висе-
лити, систематично руйнує чи псує житлове приміщення, або викори-
стовує його не за призначенням, або систематичним порушенням 
правил співжиття робить неможливим для інших проживання з нею в 
одній квартирі чи в одному будинку, а заходи запобігання і громадсь-

––––––––––––––––– 
1 Для того, щоб визначити вартість всієї квартири та її 1/4 частки ви маєте 

звернутися у Бюро технічної інвентаризації за отриманням довідки. 
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кого впливу виявились безрезультатними. Це можуть бути заяви до 
прокуратури та міліції про порушення громадського порядку, про 
факти побиття жінки і дітей, а також протоколи зборів членів коопе-
ративу, зборів жильців будинку, трудового колективу, де працює чо-
ловік і якими фіксуються факти порушень громадського порядку, 
пияцтва, інше. 

3. Якими ж повинні бути дії жінки, якщо колишній чоловік буде і 
надалі погрожувати їй та дітям?1 

Коротко можна зазначити, що у цій ситуації насамперед треба звер-
нутися в районне управління органів внутрішніх справ (міліцію) із 
заявою про захист своїх прав та прав дітей. 

Міліція як державний орган виконавчої влади захищає життя, здо-
ров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, 
інтереси суспільства і держави від протиправних посягань (ст. 1 За-
кону України «Про міліцію»). Подати заяву потрібно у двох примір-
никах. На одному з них поставлять штамп про прийняття заяви і цей 
екземпляр залишити у себе. 

У разі, якщо дії міліції будуть неефективними, слід звернутися до 
прокурора району з заявою, у якій потрібно детально описати свою 
ситуацію. Таку заяву також слід подати у двох примірниках, на одно-
му з яких поставлять штамп про прийняття заяви. Цей екземпляр за-
лишити у себе. 

––––––––––––––––– 
1 Подібна ситуація вже була описана у «Справі про примусове лікування 

особи, що зловживає алкогольними напоями» у розділі ІІ.  
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Д О Д А Т О К  1  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Марченко Оксана Валерії-
вна, що діє в своїх інтересах та в ін-
тересах неповнолітніх дітей…2, 
яка проживає за адресою…3, 
Відповідач: Марченко Віктор Григо-
рович, який проживає за адресою…4 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про припинення права на частку у спільному майні  

за вимогою співвласників 

Я, Марченко Оксана Валеріївна…5 р. уклала шлюб з Марченком 
Віктором Григоровичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації 
актів цивільного стану…6 міськвиконкому. 

Від шлюбу ми маємо двох малолітніх дітей –…7. 
…8 р. наша сім’я приватизувала двокімнатну квартиру житловою 

площею…9 кв. м, яка знаходиться за адресою…10. 
Право власності оформлено в рівних частках на всіх членів сім’ї: 

1/4 на кожного. 
Шлюб між мною та відповідачем було розірвано…11 року через 

неможливість сумісного проживання з причини зловживання відпові-
дачем спиртними напоями та його неморальної і агресивної поведін-
ки відносно до всіх членів сім’ї, що знайшло відображення у рішен- 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд, до якого ви будете по-

давати заяву. 
2 Зазначте прізвища, імена та по батькові ваших дітей, а також дати їх 

народження. 
3 Вкажіть адресу за якою ви проживаєте та номер контактного телефону. 
4 Вкажіть адресу, за якою проживає відповідач та номер контактного те-

лефону. 
5 Зазначте дату укладення шлюбу. 
6 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
7 Зазначте прізвища, імена та по батькові дітей, а також дати їх наро-

дження. 
8 Дата, коли ви приватизували квартиру. 
9 Зазначте житлову площу квартири. 
10 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
11 Зазначте дату розірвання шлюбу. 
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ні…1 районного суду м. Києва про розірвання шлюбу. На цей час си-
туація не покращилась, а навіть погіршилась, що змусило мене 
пред’явити цей позов. 

Відповідно до ч. 1 ст. 365 ЦК України право особи на частку у 
спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі 
позову інших співвласників, якщо: 

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі; 
2) річ є неподільною; 
3) спільне володіння і користування майном є неможливим; 
4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвлас-

ника та членам його сім’ї. 
Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у 

спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості 
цієї частки на депозитний рахунок суду. 

Я, мої малолітні діти та мій колишній чоловік є співвласниками 
квартири, яка знаходиться за адресою…2. Ця квартира за своїм пла-
нуванням є неподільною (ч. 2 ст. 183 ЦК України), частка відповідача 
невелика – 1/4 і не може бути виділена в натурі. Сумісне проживання 
надалі, як показано вище, є неможливим через протиправну поведін-
ку відповідача. Інтереси відповідача не будуть порушені, оскільки він 
отримав у спадщину житловий будинок і має іншу квартиру, які зна-
ходяться…3. 

У зв’язку з цим я змушена від свого імені та від імені своїх мало- 
літніх дітей звернутися до суду з цією позовною заявою. 

Мною внесено…4 грн., що становить вартість 1/4 частки спірної 
квартири, на депозитний рахунок суду. 

На підставі викладеного вище та керуючись ст. 365 ЦК України, 
статтями 3, 4 ЦПК України, 

Прошу: 

1. Ухвалити рішення про припинення права власності відповідача 
Марченка Віктора Григоровича на 1/4 частку у двокімнатній квартирі, 
яка знаходиться за адресою…5 з врахуванням внесення мною вартості 
1/4 частки спірної квартири на депозитний рахунок суду. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
2 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
3 Вкажіть їхню адресу.  
4 Вкажіть вартість 1/4 частки квартири. 
5 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
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Додатки: 
1.  Дві копії свідоцтва про укладення шлюбу. 
2.  Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу. 
3.  Копії свідоцтв про народження дітей. 
4.  Дві копії свідоцтва про право власності на квартиру. 
5.  Довідка з БТІ про ціну квартири. 
6.  Документ про внесення…1 грн. вартості 1/4 частки спірної квар-

тири на депозитний рахунок суду. 
7.  Копія позовної заяви. 
8.  Квитанція і копія квитанції про сплату судового збору. 
9.  Квитанція і копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-

технічне забезпечення розгляду справи у суді. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть вартість 1/4 частки квартири, попередньо сплачену вами на де-

позитний рахунок суду. 
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Д О Д А Т О К  2  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Марченко Оксана Валеріїв-
на, що діє в своїх інтересах та в інте-
ресах неповнолітніх дітей…2 що 
проживаємо за адресою…3 
Відповідач-1: Марченко Віктор Гри-
горович, який проживає за адре-
сою… 4 
Відповідач-2:…5 районна в м. Києві 
державна адміністрація, що знахо-
диться…6 
Треті особи: Галушко Сергій Ми-
хайлович, який проживає за адре-
сою…7 
Барвінок Світлана Олександрівна, 
яка проживає за адресою…8 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про примусовий обмін житлового приміщення 

Я, Марченко Оксана Валеріївна…9 р. уклала шлюб з Марченком 
Віктором Григоровичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації 
актів цивільного стану…10 міськвиконкому. 

Від шлюбу ми маємо двох малолітніх дітей –…11. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд, до якого ви будете по-

давати заяву. 
2 Зазначте прізвища, імена та по батькові ваших дітей, а також дати їх-

нього народження. 
3 Вкажіть адресу за якою проживаєте та номер контактного телефону. 
4 Вкажіть адресу, за якою проживає відповідач та номер контактного те-

лефону. 
5 Вкажіть назву району, в якому ви проживаєте і в якому знаходиться  

районна в м. Києві державна адміністрація. 
6 Вкажіть адресу, за якою знаходиться районна в м. Києві державна адмі-

ністрація. 
7 Вкажіть адресу, за якою проживає третя особа та номер контактного те-

лефону. 
8 Вкажіть адресу, за якою проживає третя особа та номер контактного те-

лефону. 
9 Зазначте дату укладення шлюбу. 
10 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
11 Зазначте прізвища, імена та по батькові Ваших дітей, а також дати їх 

народження. 
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…1 р. на підставі ордера ми вселилися у двокімнатну квартиру жит-
ловою площею…2 кв. м, яка знаходиться за адресою…3. 

Шлюб між мною та відповідачем було розірвано…4 року через не-
можливість сумісного проживання з причини зловживання відповіда-
чем спиртними напоями та його неморальної і агресивної поведінки 
щодо всіх членів сім’ї, що знайшло відображення в рішенні…5 рай-
онного суду м. Києва про розірвання шлюбу. На цей час ситуація не 
покращилась, а навіть погіршилась, що змусило мене пред’явити цей 
позов. Я зрозуміла, що єдиний вихід – це розміняти житло. 

Після довгих пошуків я знайшла дві однокімнатні квартири: одна з 
них знаходиться за адресою…6, має площу…7. Інша квартира знахо-
диться за адресою…8, має площу…9. 

Наймачем однокімнатної квартири, яка знаходиться за адресою…10, 
є Галушко Сергій Михайлович. Наймачем іншої однокімнатної кварти-
ри знаходиться за адресою…11, є Барвінок Світлана Олександрівна. 

Варіант обміну квартирами влаштував би мене, відповідача та тре-
тіх осіб. Цей варіант дав би можливість нам роз’їхатись і жити спо-
кійно окремо. Треті особи з обміном згодні. Але відповідач згоду на 
обмін не дає. І не дає конкретних пояснень, чому він не згоден і що б 
його влаштувало краще. В результаті запропонованого обміну нічиї 
житлові права не порушуються. Крім цього, відповідач отримав 
спадщину житловий будинок і має іншу квартиру. 

Згідно з вищевикладеним та на підставі статей 79, 80 ЖК України, п. 5 
ч. 6 ст. 130 ЦПК України, 

Прошу: 

1. Ухвалити рішення про примусовий обмін житлового приміщен-
ня – квартири житловою площею…12 кв. м, яка знаходиться за адре-

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть, коли ви вселилися в квартиру. 
2 Зазначте жилу площу квартири в квадратних метрах. 
3 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
4 Зазначте дату розірвання шлюбу. 
5 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
6 Напишіть адресу знайденої для обміну квартири. 
7 Напишіть загальну і жилу площу знайденої для обміну квартири. 
8 Напишіть адресу знайденої для обміну квартири. 
9 Напишіть загальну і жилу площу знайденої для обміну квартири. 
10 Напишіть адресу знайденої для обміну квартири. 
11 Напишіть адресу знайденої для обміну квартири. 
12 Зазначте жилу площу квартири в квадратних метрах. 
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сою…1 і за поданим варіантом обміну переселити мене…2, відповіда-
ча переселити до…3, третіх осіб переселити до…4. 

2. Зобов’язати…5 районну в м. Києві державну адміністрацію ви-
дати обмінні ордери. 

3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про 
виклик до суду свідків…6 

Додатки: 
1. П’ять копій ордера на житлове приміщення. 
2. П’ять копій довідки з місця проживання про реєстрацію. 
3. П’ять копій поповерхового плану. 
4. Копії заяв наймачів, які мешкають у житлових приміщеннях за 

варіантом обміну, про їх згоду на обмін. 
5. П’ять копій свідоцтва про розірвання шлюбу. 
6. Чотири копії позовної заяви. 
7. Квитанція і чотири копії квитанції про сплату судового збору. 
8. Квитанція і чотири копії квитанції про оплату витрат на інфор-

маційно-технічне забезпечення розгляду справи в суді. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
2 Напишіть адресу квартири, до якої плануєте переїхати після обміну. 
3 Напишіть адресу квартири, до якої переїде після обміну відповідач. 
4 Напишіть адресу квартири, до якої переїдуть після обміну треті особи. 
5 Вкажіть назву району, в якому ви проживаєте і в якому знаходиться районна 

в м. Києві державна адміністрація. 
6 Напишіть прізвища, імена та по батькові свідків та їх адреси. 
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Д О Д А Т О К  3  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Марченко Оксана Валерії-
вна, яка діє в своїх інтересах та в ін-
тересах неповнолітніх дітей…2 
що проживають за адресою…3 
Відповідач: Марченко Віктор Григо-
рович, який проживає за адресою…4 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про виселення без надання іншого житлового приміщення 

Я, Марченко Оксана Валеріївна…5 р. уклала шлюб з Марченком Вік-
тором Григоровичем, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів 
цивільного стану…6 міськвиконкому. 

Від шлюбу ми маємо двох малолітніх дітей –…7. 
…8 року на підставі ордера ми вселилися у двокімнатну квартиру 

житловою площею…9 кв. м, яка знаходиться за адресою…10. 
Шлюб між мною та відповідачем було розірвано…11 р. через не-

можливість сумісного проживання з причини зловживання відповіда-
чем спиртними напоями та його неморальної і агресивної поведінки 
щодо всіх членів сім’ї, що знайшло відображення у рішенні…12 рай-
онного суду м. Києва про розірвання шлюбу. 

Я веду окремо своє господарство, а відповідач відмовляється до-
помагати мені і не дає грошей на дітей. Відповідач продовжує злов-

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд, до якого будете подава-

ти заяву. 
2 Зазначте прізвища, імена та по батькові дітей, а також дати їх наро-

дження. 
3 Вкажіть адресу, за якою ви проживаєте, та номер контактного телефону. 
4 Вкажіть адресу, за якою проживає відповідач, та номер контактного те-

лефону. 
5 Зазначте дату укладення шлюбу. 
6 Вкажіть назву району, де зареєстровано шлюб. 
7 Зазначте прізвища, імена та по батькові дітей, а також дати їх наро- 

дження. 
8 Вкажіть, коли ви вселилися у квартири. 
9 Зазначте житлову площу квартири. 
10 Зазначте адресу, за якою знаходиться квартира. 
11 Зазначте дату розірвання шлюбу. 
12 Вкажіть назву суду і реквізити рішення (номер, дата). 
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живати спиртними напоями, часто піднімає руку на мене та дітей. Не 
дозволяє заходити до його кімнати ні мені, ні дітям. Сама кімната має 
антисанітарні умови, бо в ній не прибирається після численних збо-
рищ його друзів, які теж зловживають спиртними напоями. Я пере-
живаю за здоров’я своїх дітей. 

Крім цього відповідач постійно вчиняє п’яні дебоші у квартирі, 
приводячи своїх друзів, чим порушує громадський порядок. Ці факти 
можуть підтвердити свідки – мої сусіди…1 у будинку, а також мої та 
їхні заяви до міліції (копії зареєстрованих заяв додаються). 

Домовий комітет неодноразово на своїх зборах ставив питання про 
виселення відповідача, фіксував у своїх протоколах факти порушення 
відповідачем громадського порядку, направляв заяви до відповідних 
інстанцій та до самого відповідача особисто з проханням припинити 
таку поведінку та пройти лікування від алкогольної залежності (копії 
листів додаються). 

Однак, усі вжиті заходи запобігання і громадського впливу вияви-
лися безрезультатними. На цей час ситуація не змінилася, а навпаки, 
ще погіршилася, що змусило мене звернутися до суду з цим позовом. 
Відповідач продовжує пити і ображати мене і дітей. Із-за зазначених 
вище проблем у нас виникають постійно конфлікти, все це впливає на 
малолітніх дітей. Вважаю, що спільне проживання з відповідачем в 
одній квартирі неможливе. 

Згідно з вищевикладеним та на підставі ст. 116 ЖК України, п. 5 ч. 6 
ст. 130 ЦПК України, 

Прошу: 

1. Виселити Марченка Віктора Григоровича з…2 без надання ін-
шого житлового приміщення. 

2. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про 
виклик до суду свідків…3 

Додатки: 
1. Дві копії ордера на житлове приміщення. 
2. Дві копії довідки з місця проживання про реєстрацію. 
3. Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу. 

––––––––––––––––– 
1 Напишіть прізвища, імена та по батькові свідків. 
2 Напишіть  поштовий індекс, назву міста, населеного пункту, назву вулиці, 

номер будинку та квартири, де проживає відповідач. 
3 Напишіть прізвища, імена, по батькові свідків та їхні адреси. 
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4. Копії листів домового комітету до відповідача. 
5. Копії протоколів домового комітету з зафіксованими фактами 

порушення відповідачем громадського порядку. 
6. Копії заяв до міліції. 
7. Копія позовної заяви. 
8. Квитанція і копія квитанції про сплату судового збору. 
9. Квитанція і копія квитанції про оплату витрат на інформаційно-

технічне забезпечення розгляду справи в суді. 
 

Дата  Підпис 
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СПРАВА ПРО НЕПРАВОМІРНЕ УТРИМАННЯ ДИТИНИ  
ТА ПОСЯГАННЯ НА ВЛАСНІСТЬ 

Анотація справи: 
Дарина має незначні психічні відхилення. Але на диспансерному 

обліку у медичному закладі не перебуває, тільки періодично лікується 
амбулаторно. Вона має дитину, з якою проживає у власній квартирі, 
яку отримала у спадок від батьків. Її близькі родичі, вважаючи, що 
дівчина хвора, забрали у неї дитину і не дають з нею бачитись. Коли 
Дарина приходить, щоб забрати дитину (кілька разів вона це робила з 
сусідкою), родичі телефонують до швидкої допомоги і кажуть, що 
вона неадекватно себе веде. Дарину забирають до лікарні і вводять 
заспокійливе. Все це робиться, на думку клієнта, з метою встановити 
над нею та її дитиною опіку та привласнити квартиру. Дарина повно-
літня, незаміжня. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Як повернути матері дитину у наведеній ситуації? 
2. Які заходи вжити, щоб захистити свою дитину та свою власність 

від подальших незаконних посягань від недоброзичливців? 

Додатки: 
1.  Зразок заяви про відібрання дитини. 
2.  Зразок позовної заяви про заборону вчиняти дії, які порушують 

право власності. 

Консультація 
1. У нашій країні права матері та дитини охороняються законом 

(ст. 51 Конституції України, ст. 5 Сімейного кодексу України). Тому 
право самостійно виховувати та проживати з дитиною має насампе-
ред її мати. Дії родичів Дарини, виходячи з наведеного, є незаконни-
ми та можуть оцінюватися як злочин: «Незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини» (ст. 146 КК України). 

Що стосується ставлення родичів до Дарини як до психічно хво-
рої, то останній треба знати, що позбавити її батьківських прав мож-
ливо. Але це може статися лише тоді, коли зацікавлені особи звер-
нуться до суду, який може визнати психічно хвору людину обмежено 
дієздатною або недієздатною. Ці поняття розкриваються у ЦК Украї-
ни. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо 
матиме обґрунтовані медичні висновки, що вона страждає на психіч-
ний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати зна-
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чення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 36 ЦК України). Також 
суд може визнати фізичну особу недієздатною, якщо вона внаслідок 
хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦК України). Згідно 
зі ст. 239 ЦПК України, суддя за наявності достатніх даних про пси-
хічну хворобу вживає заходів для визначення психічного стану особи, 
тобто може ініціювати медичне (психіатричне) обстеження. 

Після визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, 
над нею встановлюється піклування або, відповідно – опіка. Главою 6 
ЦК України передбачено регулювання понять «опіка» та «піклування». 
Опіка та піклування встановлюється з метою захисту немайнових та 
майнових прав, зокрема, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 
можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 
(ст. 55 ЦК України). Якщо над повнолітньою особою встановлено 
піклування, це означає, що така особа має право самостійно здійс-
нювати тільки дрібні побутові правочини (стосується предметів, які 
мають невисоку побутову вартість). Усі інші правочини та правочи-
ни щодо розпорядження майном, як то одержання заробітку, пенсії, 
стипендії, інших доходів, здійснюється піклувальником. Якщо над 
повнолітньою особою встановлена опіка, то така особа не має права 
вчиняти будь-якого правочину. За неї та в її інтересах це зробить її 
опікун. 

Але треба зважити і на те, що існує таке поняття як «презумпція 
психічного здоров’я». Вона означає, що «кожна особа вважається та-
кою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не 
буде встановлена відповідним психіатричним закладом» (ст. 3 Закону 
України «Про психіатричну допомогу»). 

Як відомо із справи, юридично (рішенням суду) Дарина не визна-
валась обмежено дієздатною чи недієздатною, а тому забирати дити-
ну у неї ніхто не мав права. З огляду на це, Дарині насамперед треба 
звернутися в районне управління органів внутрішніх справ (міліцію) з 
заявою про захист своїх прав та прав дитини (див. Додаток 1). 

Міліція як державний орган виконавчої влади захищає життя, здо-
ров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, 
інтереси суспільства і держави від протиправних посягань (ст. 1 За-
кону України «Про міліцію»). Основними завданнями міліції є, зок-
рема, забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і сво-
бод, законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припи-
нення, охорона і забезпечення громадського порядку. 
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Подати заяву потрібно у двох примірниках, на одному з яких пос-
тавлять штамп про прийняття заяви, і цей екземпляр залишити у себе. 

2. Можливо, в подальшому, родичі знову спробують вчинити 
будь-які дії щодо відібрання дитини чи заволодіння майном (житлом) 
громадянки Дарини, або дії міліції будуть неефективними. 

Тому необхідно знати, що нормами Конституції України гаранту-
ється право власності особи, право на недоторканність її житла. Не 
допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи 
інакше як за вмотивованим рішенням суду (ст. 30 Конституції Украї-
ни). Кожен має право володіти, користуватисяся та розпоряджатися 
своєю власністю (ст. 41 Конституції України). Також нормами ЦК 
України передбачається рівний захист прав усіх суб’єктів права влас-
ності державою (ст. 386 ЦК України). 

Для захисту своїх прав громадяни можуть звернутися до органів 
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, під-
приємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 
обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються 
їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації 
своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і закон-
них інтересів та скаргою про їх порушення (ст. 1 Закону України 
«Про звернення громадян»). 

Щоб відстояти свої права щодо виховання дитини та мати змогу 
розпоряджатися їх власністю – квартирою, клієнту необхідно буде 
звернутися до суду. Виходячи з анотації справи, видно, що жінка од-
на виховує неповнолітню доньку і її матеріальний стан може не до-
зволити залучити адвоката для захисту своїх інтересів у суді. Тому 
Дарині доцільно звернутися до прокурора з проханням подати позов 
від прокуратури для захисту її інтересів та інтересів її дитини (ст. 5 
Закону «Про прокуратуру України» передбачено представництво  
інтересів громадян у суді). На випадок, коли Дарині буде необхідно 
подати позов до суду самостійно, наводимо зразок позовної заяви 
(див. Додаток 2). 
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Д О Д А Т О К  1  
Начальнику…1 районного управління 
ГУМВС України м. Києва 
Радченко Дарини Сергіївни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс… 3, 
контактний телефон … 4 

Заява про відібрання дитини 

Я,…5 маю доньку…6, з якою проживаю за адресою…7 Дочку вихо-
вую сама. У цьому ж місті також проживають мої близькі родичі…8, які 
забрали мою доньку і на мої вимоги повернути її додому не реагують. 

Коли я приходжу до них, мені забороняють бачитися з дочкою та 
одразу викликають швидку, щоб мене забрали в лікарню, де мені вко-
люють якісь ліки. За поточний рік таких випадків було декілька, а 
останні два тижні дочка постійно знаходиться у них. Я ні раніше, ані 
зараз на обліку у психіатричній лікарні не перебувала. У мене є свід-
ки…9, які можуть підтвердити, що я веду нормальне життя і з дити-
ною поводилася добре. До своїх родичів я теж приходила в нормаль-
ному стані і два рази – з моєю сусідкою…10, яка може підтвердити, 
що мені заборонили забрати свою дитину. У міліцію одразу я не зве-
рнулася, бо думала, що все вирішимо самі. 

На підставі вказаного, керуючись ст. 10 Закону «Про міліцію», 
прошу вжити заходи щодо повернення моєї доньки додому та притяг-
ти до відповідальності…11 за незаконне утримання моєї доньки. 

Прошу згідно зі статтями 1, 20 Закону України «Про звернення 
громадян» невідкладно вирішити моє звернення і повідомити мене 
про вжиті заходи. 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ.  
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Напишіть своє прізвище, ім’я, по батькові, рік народження. 
6 Напишіть прізвище, ім’я, по батькові, рік народження доньки. 
7 Напишіть місто, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири. 
8 Напишіть їх прізвища, ім’я, по батькові, рік народження, адресу. 
9 Напишіть їх прізвища, ім’я, по батькові, рік народження, адресу. 
10 Напишіть її прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, адресу. 
11 Напишіть прізвища, ім’я, по батькові тих осіб, які, на вашу думку, 

утримують у себе вашу доньку. 
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Д О Д А Т О К  2  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Радченко Дарина Сергіївна, 
яка проживає за адресою…2 
Відповідач-1:  
Степаненко Марія Василівна,  
яка проживає за адресою…3 
Відповідач-2:  
Степаненко Петро Григорович,  
який проживає за адресою…4 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про заборону вчиняти дії, які порушують право власності 

Я…5, проживаю разом зі своєю неповнолітньою дочкою…6 у дво- 
кімнатній квартирі за адресою…7. Цю квартиру я отримала від своїх 
батьків у спадок (копія свідоцтва про право на спадщину додається).  
У зазначеній квартирі також проживають мої дядько і тітка: Степаненко 
Марія Василівна та Степаненко Петро Григорович (далі – відповідачі). 

Протягом останнього року відповідачі неодноразово забирали у 
мене мою доньку і тримали її у себе вдома без мого дозволу. Коли я 
приходила за дитиною, не віддавали її, посилаючись на те, що я не-
нормальна і не можу забезпечити їй належний рівень життя. Також 
лунали постійні погрози забрати у мене квартиру і відправити мене у 
психіатричний заклад. Усі мої слова можуть підтвердити свідки, тому 
що я останні рази ходила до відповідачів не сама, а з сусідкою…8  
я звернулася до…9 із заявою про те, що мою дочку незаконно утриму-

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться майно або де ви проживаєте з ди-

тиною. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь та номер контактного телефону. 
3 Вкажіть адресу, за якою прожавиє відповідач, або за якою його можна 

знайти, та номер контактного телефону. 
4 Вкажіть адресу, за якою прожавиє відповідач, або за якою його можна 

знайти, та номер контактного телефону. 
5 Напишіть своє прізвище, ім’я та по батькові. 
6 Напишіть прізвище, ім’я та по батькові дитини та її рік народження. 
7 Напишіть назву міста, населеного пункту, назву вулиці, номер будинку 

та квартири. 
8 Напишіть дату звернення до рай. Управління. 
9 Напишіть назву району, де ви звернулися до районного управління 

МВС м. Києва із заявою. 
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ють у себе відповідачі та погрожують мені (копія зареєстрованої  
заяви додається). Працівники управління Міністерства внутрішніх 
справ України на мою заяву відреагували і в результаті мою дочку 
було повернено додому, але на цьому відповідачі не зупинилися і 
знову почали погрожувати забрати у мене дитину і квартиру. 

Останній раз відповідачі закрились у мене в квартирі (у них була 
копія ключів) і не пускали мене додому, погрожуючи, що виселять 
мене, а квартирою будуть розпоряджатися як опікуни моєї дитини.  
Я пішла до сусідів і тільки, коли останні сказали, що викликають мі-
ліцію, відповідачі відчинили. Усе сказане можуть підтвердити мої 
сусіди, вони згодні виступити свідками у справі. 

Я сама працюю (довідка з місця роботи додається), на обліку у 
психіатричному закладі не перебуваю (довідка з психіатричного за-
кладу додається). Алкоголь і наркотики не вживаю. Вважаю, що дії 
моїх родичів незаконні і травмують психіку моєї дитини. Я хочу спо-
кійно жити і виховувати свою дитину. Моє право на вільне володіння, 
користування та розпорядження власністю, отриманою на законних 
підставах, передбачене Конституцією України, Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про власність». 

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 13, 30, 41 
Конституції України, ч. 2 ст. 386 ЦК України, ст. 48 Закону Укра- 
їни «Про власність», статтями 3, 118, 119, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК Ук-
раїни, 

Прошу: 

1. Заборонити Степаненко Марії Василівні та Степаненку Петру 
Григоровичу вчиняти зараз і в подальшому будь-які дії, які можуть 
порушувати право моє та моєї доньки вільно володіти, користува- 
тися та розпоряджатися нашою квартирою, що розташована за адре-
сою…1. 

2. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про 
виклик до суду свідків…2 

Додатки: 
1. Три копії свідоцтва про право на спадщину. 
2. Три копії свідоцтва про право власності на квартиру. 

––––––––––––––––– 
1 Напишіть адресу, за якою знаходиться ваша квартира. 
2 Напишіть прізвище, ім’я та по батькові осіб, які будуть у вас свідками,  

а також їхні адреси. 
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3. Довідка з районного психіатричного закладу про психічний 
стан. 

4. Дві копії довідки з районного психіатричного закладу про пси-
хічний стан. 

5. Три копії заяви до…1 
6. Довідка з місця роботи. 
7. Дві копії довідки з місця роботи. 
8. Дві копії позовної заяви. 
9. Квитанція про сплату судового збору. 
10. Дві копії квитанції про сплату судового збору. 
11. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забез-

печення розгляду справи. 
12. Дві копії квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне 

забезпечення розгляду справи. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Напишіть назву районного управління МВС, куди подавалася заява. 
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СПРАВА ПРО ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО 

Анотація справи: 
Разом із Котюк Ганною Макарівною у її будинку, який належить 

їй на праві приватної власності, проживають і зареєстровані її дорослі 
доньки: Котюк Лариса Євгенівна та Іванова Вікторія Євгенівна, яка 
переїхала до цього будинку і зареєструвалася в ньому три роки тому, 
хоча має власне житло, що отримала у спадок від свого чоловіка Іва-
нова Петра Олексійовича. 

Під час спільного проживання Іванова Вікторія Євгенівна неодно-
разово чинила щодо матері та сестри насильство, що проявлялось в 
погрозах, сварках та образах. 

У результаті емоційних переживань та стресів від насильницьких 
дій з боку Іванової В. Є., у Котюк Г. М. погіршилось здоров’я, внаслі-
док чого вона зверталась за медичною допомогою до міської лікарні та 
витратила понад 500 грн. на купівлю ліків, які їй призначив лікар. 

Непокоячись про безпеку матері та свою безпеку, Котюк Лариса 
Євгенівна була змушена звернутися до міліції із заявою про злочин, в 
якій вказала, що Іванова В. Є. систематично вчиняє щодо неї та мате-
рі хуліганські дії. Проте слідчий своєю постановою відмовив їй у по-
рушенні кримінальної справи у зв’язку з тим, що у діях Іванової В. Є. 
немає ознак складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Чи є у насильницьких діях Іванової В. Є. ознаки складу злочину, 

передбаченого ст. 296 КК України? Чи правомірно вчинив слідчий, 
відмовивши у порушенні кримінальної справи? 

2. Які способи захисту від насильства в сім’ї закріплено у законо-
давстві України? 

3. Чи можна відшкодувати моральну та матеріальну шкоди, завда-
ні насильством? 

4. Чи можна виселити з квартири особу, яка чинить насильство? 

Додатки: 
1. Зразок заяви до міліції про вчинення правопорушення та допо-

могу жертві сімейного насильства. 

Консультація: 
1. Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України підставою кримінальної від-

повідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить склад злочину, передбаченого КК України. До складу злочину 
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відносять такі елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та 
суб’єктивна сторона. Якщо у вчиненому діянні відсутній хоча б один 
елемент, то склад злочину відсутній. 

Оскільки у поданій до міліції заяві сказано, що особа вчиняє хулі-
ганські дії щодо інших членів сім’ї, то вчинене діяння має містити ті 
ознаки, що містяться у ст. 296 КК України, тому що ця стаття перед-
бачає кримінальну відповідальність за хуліганство. 

Згідно з ч. 1 ст. 296 КК України хуліганством є грубе порушення 
громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що 
супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. 

За абз. 2, 3 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про судову практику в справах про хуліганство» № 3 від 28.06.1991 р., 
злісним хуліганством за ознакою особливої зухвалості може бути ви-
знане таке злочинне порушення громадського порядку, яке виражало 
явну неповагу до суспільства, супроводжувалось, наприклад, насиль-
ством з заподіянням тілесних ушкоджень або знущанням над особою, 
яке тривалий час і вперто не припинялось, або було пов’язане із зни-
щенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасо-
вим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи 
громадського транспорту та інше. 

Злісним хуліганством, яке відзначалось винятковим цинізмом, 
можуть бути визнані хуліганські дії, що супроводжувались демонст-
ративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, 
проявом безсоромності, знущанням над хворими, старими, особами, 
які знаходяться в безпорадному стані, та ін. 

Отже, виходячи з того, що діяння, яке вчинила Іванова В. Є. поля-
гає у образах та сварках, то воно не є таким, що грубо порушує гро-
мадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, та не міс-
тить ознак особливої зухвалості чи виняткового цинізму, оскільки 
нікому не було заподіяно тілесних ушкоджень або знущання чи про-
явлено безсоромність. Отже, на наш погляд, діяння, яке вчинила Іва-
нова В. Є., не містить ознак складу злочину, передбаченого ст. 296 КК 
України, зокрема, відсутні ознаки об’єктивної сторони злочину. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 КПК України, кримінальну справу не 
може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за відсут-
ністю в діянні складу злочину. 

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України за відсутності підстав до пору-
шення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган дізнання або 
суддя своєю постановою відмовляють у порушенні кримінальної 
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справи, про що повідомляють заінтересованих осіб і підприємства, 
установи, організації. 

Отже, слідчий правомірно відмовив у порушенні кримінальної 
справи за ст.296 КК України, тому що вчинене діяння не є злочином, 
за який передбачається кримінальна відповідальність. Водночас із 
отриманої інформації видно, що у справі є ознаки інших правопору-
шень, які не є злочинами. 

2. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про попередження на- 
сильства в сім’ї» (далі – Закон) насильство в сім’ї – це будь-які умис-
ні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного 
спрямування одного члена сім’ї стосовно іншого члена сім’ї, якщо ці 
дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини 
та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізич-
ному чи психічному здоров’ю. 

У цьому випадку має місце психологічне насильство, яке завдає шко-
ду психічному здоров’ю людини. Під психологічним насильством у 
сім’ї, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, слід розуміти насильство, пов’язане з 
дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних 
образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричи-
няється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може за-
вдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю. 

Відповідно до ст. 15 Закону члени сім’ї, які вчинили насильство в 
сім’ї, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову від-
повідальність. 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону підставами для вжиття заходів з  
попередження насильства в сім’ї є заява про допомогу жертві насиль-
ства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза  
вчинення насильства в сім’ї. 

Важливим заходом протидії насильству в сім’ї є винесення захис-
ного припису, який застосовується після отримання офіційного попе-
редження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. Дільнич-
ним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у 
справах неповнолітніх за погодженням з начальником відповідного 
органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захис-
ний припис. 

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Закону захисним приписом особі, стосов-
но якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) 
щодо жертви насильства в сім’ї, а саме: 

– чинити конкретні акти насильства в сім’ї; 
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– отримувати інформацію про місце перебування жертви насильс-
тва в сім’ї; 

– розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насильства 
в сім’ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка 
вчинила насильство в сім’ї; 

– відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово пе-
ребуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї; 

– вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї. 
Отже, особа яка стала жертвою насильства, має право звернутися 

із заявою про допомогу до дільничного інспектора міліції (див. Дода-
ток 1), який у свою чергу виносить правопорушнику офіційне попе-
редження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, а у разі 
недотримання попередження, виносить захисний припис, яким забо-
роняє вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім’ї. 

Відповідно до ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) вчинення насильства в сім’ї, тобто 
умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи еконо-
мічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало 
фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, обра-
зи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна 
або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), 
внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або пси-
хічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного 
припису особою, стосовно якої він винесений, тягнуть за собою на-
кладення штрафу або виправні роботи. 

За правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП протокол про 
правопорушення мають право складати посадові особи органів внут-
рішніх справ. 

Отже, правопорушника можна притягнути також до адміністра- 
тивної відповідальності, якщо вчинене ним діяння містить ознаки,  
передбачені в ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, написавши заяву про адміністра-
тивне правопорушення до міліції. 

3. Заподіяння матеріальної та моральної шкоди також є правопору-
шенням, за яке наступає цивільно-правова відповідальність. Згідно з  
ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за 
захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. 

За ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода 
полягає: 
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1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 
протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких 
родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 
із знищенням чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної або юридичної особи. 

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в 
інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди ви-
значається судом залежно від характеру правопорушення, глибини 
фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого 
або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, 
яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкоду-
вання, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне зна-
чення. У процесі визначення розміру відшкодування враховуються 
вимоги розумності і справедливості. 

Відповідно до абз. 1 п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику в справах про відшкодування мораль-
ної (немайнової) шкоди» у позовній заяві про відшкодування мораль-
ної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, 
якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позиваче-
ві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими 
доказами це підтверджується. 

Згідно з ч. 1 ст. 1195, ч. 1 ст. 1167 ЦК України фізична особа, яка 
завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я фізичній 
особі, зобов’язана відшкодувати потерпілому витрати на придбання 
ліків і моральну шкоду. 

Отже, особа, якій насильницькими діями завдано моральну та ма-
теріальну шкоду, має право подати до суду позовну заяву про відш-
кодування матеріальної та моральної шкоди, зазначивши в ній позов-
ні вимоги, обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги та до-
кази, що підтверджують ці обставини1. 

––––––––––––––––– 
1 Детальніше питання обґрунтування матеріальної і моральної шкоди ро-

зкривається у «Справі про завдання легких тілесних ушкоджень», розділ 1, 
та «Справі про заподіяння моральної шкоди працівниками торговельного 
центру, розділ 3. 
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Одночасно повідомляємо, що згідно з п. 4 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабі-
нету Міністрів України «Про державне мито», п. 3 ч. 3 ст. 81 ЦПК 
України позивачі – за позовами про відшкодування збитків, заподія-
них каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, звільняються від 
сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи. 

4. Відповідно до ст. 157 Житлового кодексу України (далі – ЖК 
України), членів сім’ї власника житлового будинку (квартири) може 
бути виселено. 

За ч. 1 ст. 116 ЖК України, якщо наймач, члени його сім’ї або інші 
особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псу-
ють житлове приміщення, або використовують його не за призначен-
ням, або систематичним порушенням правил співжиття роблять не-
можливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одно-
му будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявились 
безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або ін-
ших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого житлового 
приміщення. 

Отже, якщо особа є наймачем житлового приміщення, системати-
чно порушує правила співжиття, чим робить неможливим для інших 
користування квартирою, і якщо до такої особи були вжиті заходи 
впливу (офіційне попередження про неприпустимість вчинення насиль-
ства в сім’ї, порушення захисного припису тощо), то таку особу, 
відповідно до житлового законодавства, можна виселити шляхом по-
дання до суду позовної заяви про виселення без надання іншого жит-
лового приміщення1. 

––––––––––––––––– 
1 Питання виселення з помешкання і позовна заява про це знаходяться  

у «Справі про розподіл квартири», розділ 2.  
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Д О Д А Т О К  1  
Дільничному інспектору…1 районного 
управління ГУМВС України у м. Ки-
єві…2, 
Котюк Ганни Макарівни, 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

Заява 

Мені на праві приватної власності належить квартира №…6 у  
м. Києві. У цій квартирі також проживають і зареєстровані мої дочки – 
Котюк Лариса Євгенівна,…7 року народження та Іванова Вікторія 
Євгенівна,…8, року народження. 

Під час спільного проживання Іванова В. Є. систематично чинить 
щодо мене насильство, що проявляється у погрозах, сварках та обра-
зах, що можуть підтвердити сусіди…9 та моя донька Котюк Л. Є. 
Внаслідок цих дій у мене погіршилось здоров’я, я змушена зверта-
тись до лікарів та придбавати дорогі заспокійливі та серцеві ліки. 

Вважаю, що насильницький вплив Іванової В. Є. полягає у психіч-
ному насильстві згідно з Законом України «Про попередження насиль-
ства в сім’ї» та є адміністративним правопорушенням, передбаченим 
ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Прошу Вас вжити необхідних заходів для припинення насильства 
та притягнути Іванову В. Є. до відповідальності згідно із законом. 

 

Дата  Підпис 

 

1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
2 Вкажіть прізвище та ініціали. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Вкажіть номер квартири та адресу, за якою вона знаходиться. 
7 Вкажіть дату народження. 
8 Вкажіть дату народження. 
9 Зазначте прізвища, імена, по батькові та адреси свідків. 
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ЯК ЗАХИСТИТИ ОКРЕМІ ПРАВА  

ЛЮДИНИ (ГРОМАДЯНИНА)  

ВІД НЕПРАВОМІРНИХ ПОСЯГАНЬ? 

СПРАВА ПРО ЗАПОДІЯННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ  
ПРАЦІВНИКАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

Анотація справи: 
У вихідні дні Король Віктор Сергійович завітав до Торгово-

розважального центру «Акрополь» (далі – ТРЦ «Акрополь»). Зголод-
нівши, він придбав пляшку кефіру і почав його пити, прогулюючись 
коридорами центру та роздивляючись вітрини. У цей момент, наздо-
ганяючи його, охоронець центру Луков почав вимагати, щоб він за-
крив пляшку з кефіром і припинив його пити у торговельному центрі. 
Не зупиняючись, Король В. С. відповів йому, що його вимоги неза-
конні і виконувати їх він не буде. Тоді Луков фізично перешкодив 
рух Віктора Сергійовича, притиснувши плечем до стіни. 

Охоронець викликав інших співробітників охорони. На його ви-
клик прибуло ще три охоронці і особа, яка представилась старшим 
зміни (прізвище не було назване). Всі вони оточили Короля В. С. і 
почали голосно кричати, що він має підкорятися вимогам працівників 
охорони ТРЦ «Акрополь». Король В. С. зробив спробу вийти з їх ото-
чення, коли один з охоронців схопив його за руку. Тоді старший змі-
ни наказав застосувати до Короля В. С. фізичну силу. За його наказом 
двоє з охоронців, які стояли позаду Віктора Сергійовича, скрутили 
йому обидві руки і повели на перший поверх ТРЦ «Акрополь» у при-
міщення охорони. У цьому приміщенні старший зміни і ще одна особа 
з радіостанцією, яка не представлялась, почали ображати Віктора Сергі-

ІІІ 
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йовича нецензурними словами, звинувачувати у вживанні нарко- 
тичних речовин, принижувати, не даючи встати, а коли Король В. С. 
спробував встати, то насильно посадили його на стілець. Далі вони 
зателефонували і назвавши когось на ім’я та по батькові, попросили 
приїхати працівників міліції. Після цього прибув наряд міліції «Бер-
кут». Вислухавши обставини пригоди, вони провели Віктора Сергійо-
вича на вулицю і відпустили, запропонувавши наступного дня напи-
сати заяву в районне управління внутрішніх справ. Після події, що 
відбулася, Король В. С. змушений був звернутись до психолога. 

Свідком події у ТРЦ «Акрополь» був колега з роботи Короля В. С., 
Соколов Володимир Михайлович. Крім цього, старший зміни повідо-
мив, що у нього є запис камер відеоспостереження, які зафіксували 
цю пригоду. 

Питання: 
1. Чи правомірні дії працівників охорони ТРЦ «Акрополь»? 
2. Як скласти заяву до міліції для реагування на вказану подію? 
3. Чи є в цій ситуації підстави для відшкодування моральної шкоди? 
3.1. У чому полягає сутність моральної шкоди? 
3.2. Який розмір її відшкодування у наведеній справі? 
4. Який порядок подання позовної заяви? 
4.1. Які вимоги до її форми та змісту у наведеній справі? 
4.2. Як сплачується судовий збір та здійснюється оплата витрат на 

інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? 
4.3. Як забезпечити докази у наведеній справі? 

Додатки: 
1.  Зразок заяви до органів внутрішніх справ з повідомленням про 

правопорушення. 
2.  Зразок позовної заяви про відшкодування моральної шкоди. 
3.  Зразок заяви до суду про забезпечення доказів. 

Консультація: 
1. Працівники охорони ТРЦ «Акрополь» своїми діями порушили 

такі права Короля В. С.: 
 право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Консти-

туції України), коли неправомірно затримали та застосовували фізич-
ну силу; 

 право на повагу до власної гідності (ст. 28 Конституції Украї-
ни) – коли ображали нецензурними словами, принижували та безпід- 
ставно звинувачували у вживанні наркотичних речовин. 
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Стаття 21 Конституції України встановлює, що усі люди є віль-
ні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невід-
чужуваними та непорушними. А ст. 64 Конституції України зазна-
чає, що конституційні права і свободи людини і громадянина не мо-
жуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією 
України. 

У тому випадку, якщо в ТРЦ «Акрополь» дійсно існує заборона 
споживати харчові продукти та напої в торговельному залі, пра-
цівники охорони не мали права діяти так. Жоден чинний закон чи 
інший нормативно-правовий акт не надає особам, які здійснюють 
підприємницьку діяльність з охорони майна та осіб, повноважень 
застосовувати фізичну силу до інших осіб. Таке можливо лише у 
випадку реальної загрози життю та здоров’ю людей та знищення 
майна. 

2. Згідно з пунктами 1, 2, 3 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про мілі-
цію» міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана: 

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок; 
2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вжива-

ти з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, 
передбачених чинним законодавством; 

3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та 
адміністративні правопорушення, своєчасно приймати щодо них рі-
шення. 

Письмова заява подається на ім’я начальника районного відділу 
(управління) органу внутрішніх справ. У ній коротко та чітко вказу-
ються всі обставини справи та висловлюється конкретна вимога щодо 
наслідків заяви. 

Письмова заява може бути направлена поштою, як цінний лист з 
повідомленням про вручення (доставку) чи подана особисто. У випад-
ку особистого подання заяви на копії, яку необхідно залишити у себе, 
повинен стояти вхідний номер та дата отримання заяви правоохорон-
ним органом. 

Орієнтовний зміст заяви до районного управління органу внутрі-
шніх справ наведений у Додатку 1. 

3. Стаття 16 Цивільного кодексу України проголошує, що кожна 
особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого не-
майнового або майнового права та інтересу. Способами захисту ци- 
вільних прав та інтересів може бути відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди, і ми вважаємо, що ви маєте на це підстави. 
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3.1. Згідно зі ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування 
моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. 

Моральна шкода полягає: 
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з 

протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких 
родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку 
із знищенням чи пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної 
або юридичної особи. 

Ми вважаємо, що у випадку Короля В. С. мають місце пункти 2 і 4 
ст. 23 ЦК України, а саме – моральна шкода завдана протиправною 
поведінкою щодо нього самого та приниженням честі і гідності. 

3.2. Ця ж ст. 23 ЦК України встановлює, що моральна шкода від-
шкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. На практиці 
моральна шкода здебільшого відшкодовується грішми. Позивач та-
кож може вимагати відшкодування у формі вибачення. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається 
судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та 
душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбав-
лення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 
моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також 
з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. 

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги ро-
зумності і справедливості. 

Моральна шкода відшкодовується одноразово. 
У п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шко-
ди» від 31 березня 1995 р. № 4 сказано, що відповідно до загальних 
підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуван-
ню у вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди підлягають: 

 наявність такої шкоди; 
 протиправність діяння її заподіювача; 
 наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діян-

ням заподіювача; 
 вини останнього в її заподіянні. 
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Якщо хоча б одна з цих умов відсутня, то обов’язок відшкодувати 
шкоду не виникає. З іншого боку, не має ніяких додаткових умов ви-
никнення відповідальності. 

Таким чином, при відшкодуванні моральної шкоди дуже важливо 
довести наявність такої шкоди та причиновий зв’язок між її настан-
ням і протиправною поведінкою відповідача, а якщо ні, то відшкоду-
вання не отримаєте. 

Наявність шкоди у зобов’язанні з відшкодування моральної шкоди 
довести вкрай важко, бо всі негативні зміни внаслідок заподіяння 
шкоди відбуваються у свідомості потерпілого, і форма, в якій вони 
виражаються зовнішньо, має велику залежність від психіки суб’єкта. 

На потерпілій особі при зверненні до суду лежить обов’язок дове-
сти факт заподіяння моральної шкоди і її розміри. У п. 4 вищезгаданої 
постанови сказано, що позивач у позовній заяві про відшкодування 
моральної шкоди повинен навести докази, що підтверджують позов. 

Такими доказами, зокрема, можуть бути: 
 показання потерпілого; 
 показання свідків; 
 висновок експерта (проведення судово-психологічної експерти-

зи, яка може об’єктивніше встановити глибину моральних і фізичних 
страждань). 

У будь-якому випадку висновок експерта був би найкращим підт-
вердженням наявності моральної шкоди, але він не є обов’язковим. 
Водночас у судовій практиці суди часто відмовляють у відшкодуван-
ні моральної шкоди саме на підставі недоведення наявності такої 
шкоди або недостатнього обґрунтування розміру відшкодування. 

Щодо розміру відшкодування моральної шкоди у цій справі, про-
понуємо встановити його у межах 1000–3000 грн. У цьому випадку, 
мова не йде про значну психологічну травму, а скоріше про образу, 
хай навіть тяжку. Крім того наслідки травми скоріше за все минуть з 
часом. Тому значну суму відшкодування вимагати немає сенсу. 

4. Згідно зі ст. 118 Цивільного процесуального кодексу позов 
пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інста-
нції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в поряд-
ку черговості. Позивач має право об’єднати в одній позовній заяві 
кілька вимог, які пов’язані між собою. 

Вимоги щодо форми і змісту позовної заяви встановлюються ст. 119 
ЦПК України. У наступному пункті консультації ми детально розгля-
немо їх. 
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Якщо позовна заява подається представником позивача, до позов-
ної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує 
його повноваження. Позовна заява підписується позивачем або його 
представником із зазначенням дати її подання. 

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують спла-
ту судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забез-
печення розгляду справи1. 

Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, по-
винна містити, крім зазначеного у ч. 2 цієї статті, відомості про забез-
печення доказів або позову2. 

Стаття 120 ЦПК України вимагає від позивача додати до позовної 
заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповід-
но до кількості відповідачів і третіх осіб. 

Якщо не дотриматись зазначених вище вимог, то керуючись ст. 121 
ЦПК України, суддя постановить ухвалу про залишення заяви без ру-
ху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення не-
доліків. 

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк ви-
конає вимоги, визначені статтями 119 і 120 ЦПК України, сплатить 
суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи, позовна заява вважається по-
даною в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається 
неподаною і повертається позивачеві. 

4.1. Відповідно до ст. 119 ЦПК України позовна заява обов’язково 
подається у письмовій формі. 

Позовна заява повинна містити: 
1) найменування суду, до якого подається заява; 
2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я пред-

ставника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх 
місце проживання або місцезнаходження, поштовий індекс, номер 
засобів зв’язку, якщо такий відомий; 

3) зміст позовних вимог; 
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру; 
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

––––––––––––––––– 
1 Питання сплати судового збору та оплати витрат на інформаційно-

технічне забезпечення розгляду справи ми детально розглянемо у п. 4.2 кон-
сультації до даної справи. 

2 Як забезпечити докази у цій справі ми розглянемо у п. 4.3 консультації 
до даної справи. 
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6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наяв-
ність підстав для звільнення від доказування; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 
А зараз детально розглянемо всі вищенаведені пункти: 
1) за правилами ст. 107 та ч. 2 ст. 109 ЦПК України даний позов 

має розглядати відповідний районний суд міста Києва першої інстан-
ції за місцезнаходженням відповідача. 

2) Згідно ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична особа зобов’язана відш-
кодувати шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх 
трудових (службових) обов’язків. В такому разі Відповідачем у справі 
буде та юридична особа, з якою працівники охорони ТРЦ «Акрополь» 
уклали трудовий договір. У цій справі такою особою є Товариство з об-
меженою відповідальністю «Мега-Рент»1 (далі – ТОВ «Мега-Рент»). 

Інформацію про повну юридичну назву і юридичну адресу можна 
дізнатись в самому центрі, де має бути розміщена інформація для 
споживачів («Куточок споживача»). 

3) Змістом позовних вимог у даному випадку є стягнення з відпо-
відача грошових коштів на відшкодування моральної шкоди. 

4) Згідно зі ст. 80 ЦПК України ціна позову у цій справі визнача-
тиметься сумою, яка стягується як відшкодування моральної шкоди. 

5) Тут необхідно детально описати подію, що сталася; вказати  
діяння відповідача, які завдали позивачу моральну шкоду і зазначити 
у чому полягає протиправність такого діяння; детально описати, у 
чому полягає завдана шкода. 

6) Згідно ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести 
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та 
заперечень. 

Ми вже зазначали, що у даному випадку обов’язково слід довести: 
 наявність такої шкоди; 
 протиправність діяння її заподіювача; 
 наявність причинового зв’язку між шкодою і протиправним  

діянням заподіювача; 
 вину останнього в її заподіянні. 
Згідно зі ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, 

на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, 
що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, 
які мають значення для вирішення справи. 

––––––––––––––––– 
1 Ця обставина була з’ясована під час вирішення справи. 
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Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, 
їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмо-
вих доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків 
експертів. 

Підставами звільнення від доказування відповідно до ст. 61 
ЦПК України є обставини, які не підлягають доказуванню. Такими 
обставинами є: 

 обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть уч-
асть у справі; 

 обставини, визнані судом загальновідомими; 
 обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, госпо-

дарській або адміністративній справі, що набрало законної сили; 
 вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або пос-

танова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’яз-
кові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій 
особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи 
мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. 

У цій справі ми не вбачаємо підстав для звільнення від доказування. 
7) Стаття 120 ЦПК України вимагає від позивача додати до по-

зовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, 
відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. 

Разом із позовною заявою обов’язково необхідно подати: 
 копії позовної заяви, у кількості, що відповідає кількості сторін 

судового розгляду; 
 копії або оригінали квитанцій про сплату судового збору та ви-

трат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи; 
 документи, які є доказами у справі; 
 довіреність представника, якщо позов подається представником. 
4.2. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують 

сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи. 

На цей час згідно з п. 5 «Прикінцевих та перехідних положень» ЦПК 
України судовий збір під час звернення до суду сплачується у порядку і 
розмірах, встановлених законодавством для державного мита. 

У п. «ж» ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету міністрів України «Про дер-
жавне мито» встановлюються такі ставки для сплати державного 
мита із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності: 

 із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваного мінімуму доходів 
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громадян – 1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподатковуваного 
мінімуму доходів громадян; 

 із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян – 5 відсотків ціни позову; 

 із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди з ціною позову понад 10 000 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян – 10 відсотків ціни позову. 

Виходячи з того, розмір грошового відшкодування моральної 
шкоди за правилами ст. 23 ЦК України визначається судом залежно 
від ряду обставин і на момент пред’явлення позову встановити точ-
ний розмір відшкодування не можна, то згідно ч. 2 ст. 80 ЦПК Украї-
ни розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стяг-
ненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового 
збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі вирі-
шення справи. 

Згідно зі ст. 81 ЦПК України витратами на інформаційно-тех-
нічне забезпечення розгляду справи є витрати, пов’язані з інфор-
муванням учасників цивільного процесу про хід і результати розгляду 
справи, а також витрати, пов’язані з виготовленням та видачею копій 
судових рішень. 

 Розмір та порядок оплати витрат на інформаційно-технічне забез-
печення розгляду справи залежно від категорії справ встановлюються 
постановою Кабінету Міністрів України № 1258 від 21.12.2005 р. 
«Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-техніч-
ного забезпечення розгляду цивільних справ та їх розмірів». Дана пос-
танова встановлює 7 грн. 50 коп. для сплати витрат на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи у справах немайнового харак-
теру (тобто, з питання відшкодування моральної шкоди). 

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» у ст. 4 
встановлює виключний перелік осіб, які можуть бути звільнені від 
сплати державного мита та витрат на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи. Клієнт до даного переліку не відноситься. 

4.3. У своєму зверненні клієнт зазначив, що вказані події можуть 
бути підтвердженні показами свідка, а також відеозаписом камери 
спостереження торговельного центру. Вважаємо, що клієнту разом з 
позовною заявою слід подати заяву про забезпечення доказів. 
Клопотання про забезпечення доказів можна також прямо зазначити в 
позовній заяві. 
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Відповідно до ст. 133 ЦПК України особи, які беруть участь у 
справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у 
них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопо-
тання про забезпечення цих доказів. 

Способами забезпечення судом доказів є: 
 допит свідків; 
 призначення експертизи; 
 витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезна-

ходженням. 
У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші спо-

соби забезпечення доказів. 
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до 

пред’явлення нею позову. У разі подання заяви про забезпечення до-
казів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну зая-
ву протягом десяти днів від дня постановлення ухвали про забезпе-
чення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк 
особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов’язана відш-
кодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв’язку із забез-
печенням доказів. 

Згідно зі ст. 134 ЦПК України у заяві про забезпечення доказів 
повинні бути зазначені: 

 докази, які необхідно забезпечити; 
 обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; 
 обставини, які свідчать про те, що подання потрібних доказів 

може стати неможливим або ускладненим; 
 справа, для якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно їх 

забезпечити. 
Згідно зі ст. 136 ЦПК України у заяві про виклик свідка зазна-

чаються: 
 його ім’я; 
 місце проживання (перебування) або місце роботи; 
 обставини, які він може підтвердити. 
До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї 

статті, застосовуються наслідки, встановлені ст. 121 ЦПК України. 
За умовами ст. 135 ЦПК України заява про забезпечення доказів 

розглядається судом, який розглядає справу, а якщо позов ще не 
пред’явлено,– місцевим загальним судом, у межах територіальної пі-
дсудності якого можуть бути вчинені процесуальні дії щодо забезпе-
чення доказів. Заява про забезпечення доказів розглядається протягом 
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п’яти днів від дня її надходження з повідомленням сторін та інших 
осіб, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов’язковою. 

У разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо не можна 
встановити, до кого може бути згодом пред’явлено позов, заява про 
забезпечення доказів розглядається судом невідкладно лише за учас-
тю заявника. 

Питання про забезпечення доказів вирішується ухвалою. Оскар-
ження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а  
також не перешкоджає розгляду справи. Якщо після вчинення процесу-
альних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншо-
го суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів над-
силаються до суду, який розглядає справу. 

Враховуючи те, що з часу події минув час, доцільно було б подати 
заяви про забезпечення доказів до подання позову. Особливо це сто-
сується витребування записів камер відеоспостереження. 
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Д О Д А Т О К  1  
Начальнику…1 районного управління 
ГУМВС України в м. Києві 
Короля Віктора Сергійовича, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

ЗАЯВА 

…5 я перебував у Торгово-розважальному центрі «Акрополь» (далі – 
ТРЦ «Акрополь»), який знаходиться за адресою…6. 

У мене в руках знаходилась відкрита літрова пластикова пляшка 
кефіру, який я пив. У цей момент, наздоганяючи мене, охоронець на 
прізвище Луков почав вимагати, щоб я закрив пляшку з кефіром і 
припинив його пити у торговельному центрі. Я відмовився виконува-
ти його вимогу, бо вважав її неправомірною. Тоді Луков фізично пе-
решкодив мені рух, притиснувши плечем до стіни. Я запропонував 
Лукову викликати наряд міліції, якщо він вбачає в моїх діях пору-
шення громадського порядку. Та замість цього він викликав інших 
охоронців. 

На його виклик прибуло ще троє охоронців і особа, яка представи-
лась старшим зміни. Всі вони оточили мене і почали голосно кричати, 
що я маю підкорятися вимогам працівників охорони ТРЦ «Акрополь». 

Я знову запропонував викликати наряд міліції і зробив спробу ви- 
йти з їх оточення, коли мене один з охоронців схопив за руку. Тоді стар-
ший зміни наказав застосувати до мене фізичну силу. За його наказом 
двоє з охоронців, які стояли за мною, скрутили мені обидві руки і по-
вели на перший поверх ТРЦ «Акрополь» у приміщення охорони. 

У цьому приміщенні старший зміни і ще одна особа з рацією, яка 
не представлялась, почали ображати мене нецензурними словами, 
звинувачувати у вживанні наркотичних речовин, принижувати мене, 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх  

справ. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Вкажіть дату і час, коли ви перебували в ТРЦ «Акрополь», коли вас за-

тримали охоронці. 
6 Вкажіть адресу ТРЦ «Акрополь». 
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не даючи встати зі стільця, а коли я встав, то насильно посадили мене 
на стілець. Далі вони зателефонували і назвавши когось на ім’я по 
батькові, попросили приїхати працівників міліції. Після цього прибув 
наряд міліції «Беркут». Вислухавши обставини пригоди вони провели 
мене на вулицю і відпустили, запропонувавши наступного дня напи-
сати заяву в районне управління внутрішніх справ. 

Свідком події у ТРЦ «Акрополь» є громадянин Соколов Володи-
мир Михайлович, мій колега з роботи, який проживає за адресою…1 

Крім цього, старший зміни повідомив, що у нього є запис камер 
відеоспостереження, які зафіксували цю пригоду. 

Керуючись статтями 1, 2, 10 Закону України «Про міліцію», 

Прошу: 

1.  Притягти винних осіб до відповідальності. 
2.  Викликати в якості свідка гр-на Соколова В. М. 
3.  Витребувати записи камер відеоспостереження, де зафіксований 

період часу…2. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть адресу, за якою проживає свідок. 
2 Зазначте дату і час, коли сталася подія. 
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Д О Д А Т О К  2  
До…1 районного суду м. Києва 
Позивач: Король Віктор Сергійович, 
який проживає за адресою…2 
Відповідач: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Мега-Рент»3, що 
знаходиться за адресою…4 
Ціна позову… грн. … коп.5 

ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про відшкодування моральної шкоди 

…6 я перебував у Торгово-розважальному центрі «Акрополь» (далі – 
ТРЦ «Акрополь»), який знаходиться за адресою…7. Вказаний Центр 
належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Мега-Рент» 
(далі – Відповідач). 

Я перебував на загальній території Центру і ще не збирався захо-
дити до торговельного залу. У мене в руках була відкрита літрова 
пластикова пляшка кефіру, який я пив. У цей момент, наздоганяючи 
мене, працівник охорони Центру, Луков почав вимагати, щоб я за-
крив пляшку з кефіром і припинив його пити у Центрі. Я відмовився 
виконувати його вимогу, бо вважав її неправомірною. 

Хочу зазначити, що ні на вході у Центр, ні у будь-якому іншому 
загальнодоступному для відвідувачів Центру місці не зазначено забо-
рони вживати напої та харчові продукти на території Центру. Така 
заборона також не доводилась до відома відвідувачів шляхом звуко- чи 
відеоповідомлень протягом всього часу мого перебування у Центрі. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, в якому знаходиться суд, до якого ви будете по-

давати заяву. 
2 Вкажіть адресу, за якою проживаєте, та номер контактного телефону. 
3 Згідно з ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична особа зобов’язана від-

шкодувати шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх 
трудових (службових) обов’язків. У даному випадку Відповідачем у справі 
буде та юридична особа, з якою працівники охорони ТРЦ «Акрополь» укла-
ли трудовий договір. У цій справі такою особою є ТОВ «Мега-Рент». 

4 Вкажіть адресу, за якою знаходиться відповідач та номер контактного 
телефону. 

5 Вкажіть розмір моральної шкоди у гривнях. 
6 Вкажіть дату і час, коли перебували в ТРЦ «Акрополь», коли вас затри-

мали охоронці. 
7 Вкажіть адресу ТРЦ «Акрополь». 
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Крім того, недалеко від того місця, де мене зупинив охоронець, 
знаходилось відкрите кафе, відвідувачам якого ніхто не наказував 
припинити їсти і покинути територію центру. 

Після моєї відмови виконувати його вимогу Луков фізично переш-
кодив мені рух, притиснувши плечем до стіни. Я запропонував Лукову 
викликати наряд міліції, якщо він вбачає у моїх діях порушення гро-
мадського порядку. Та замість цього він викликав інших охоронців. 

На його виклик прибуло ще троє охоронців та особа, яка пред-
ставилась старшим зміни. Всі вони оточили мене і почали голосно 
кричати, що я маю підкорятися вимогам працівників охорони Цент-
ру. Кількість охоронців та їх крики почали привертати до мене увагу 
відвідувачів центру, що викликало в мене стан психологічного не-
спокою. 

Я знову запропонував викликати міліцію і зробив спробу вийти з 
їх оточення, але один з охоронців схопив мене за руку. Тоді старший 
зміни наказав застосувати до мене фізичну силу. За його наказом двоє 
з охоронців, які стояли за мною, скрутили мені обидві руки і повели 
на перший поверх Центру. В такому положенні, а саме – скрутивши 
руки за спиною та у супроводі двох охоронців з двох боків мене про-
вели через половину торговельного центру у присутності безлічі від-
відувачів Центру, окремі з яких в голос обговорювали образливі при-
пущення щодо моєї особистості і поведінки. Охоронці вивели на 
перший поверх Центру у приміщення охорони. 

У цьому приміщенні старший зміни і ще одна особа з рацією, яка 
не назвала своє ім’я, почали голосно кричати, ображати мене нецен-
зурними словами, звинувачувати у вживанні наркотичних речовин, 
принижувати мене, спочатку не давали сісти, а потім силоміць поса-
дили мене на стілець. Далі вони зателефонували і, назвавши когось за 
ім’ям та по батькові, попросили приїхати працівників міліції. На міс-
це події прибув наряд міліції «Беркут», який вислухав обставини при-
годи та перевірив документи, що посвідчують мою особу. Без скла-
дання будь-яких процесуальних документів вони провели мене на 
вулицю і відпустили, запропонувавши наступного дня написати заяву 
в районне управління внутрішніх справ. Це доводить відсутність у 
моїх діях протиправної поведінки. 

Свідком події у ТРЦ «Акрополь» є громадянин Соколов Володи-
мир Михайлович. Він був разом зі мною весь час, був присутній коли 
охоронець вперше зупинив мене, коли мене вели охоронці та перебу-
вав перед входом у приміщення охорони, де міг чути і бачити частину 
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того, що відбувалося, через відчинені двері. Крім того, старший зміни 
повідомив мені та працівникам міліції, що у нього є записи камер ві-
деоспостереження, які зафіксували цю пригоду. 

За таких обставин та керуючись пунктами 2, 4 ст. 23 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК України), я вважаю, що маю право на ві-
дшкодування моральної шкоди Відповідачем, яка полягає у душевних 
стражданнях, яких я зазнав у зв’язку з протиправною поведінкою що-
до мене, та у приниженні честі і гідності. 

У п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 берез-
ня 1995 р. № 4 сказано, що відповідно до загальних підстав цивільно-
правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню під час ви- 
рішення спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди пі-
длягають: 

 наявність такої шкоди; 
 протиправність діяння її заподіювача; 
 наявність причинового зв’язку між шкодою і протиправним діян-

ням заподіювача; 
 вини останнього в її заподіянні. 
Своїми діями охоронці центру грубо порушили мої права, зокрема: 
 право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конститу-

ції України), а саме коли неправомірно затримали мене та застосову-
вали фізичну силу; 

 право на повагу до власної гідності (ст. 28 Конституції України) – 
коли ображали нецензурними словами, принижували та безпідставно 
звинувачували у вживанні наркотичних речовин. 

Стаття 21 Конституції України встановлює, що усі люди є вільні і 
рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужу-
ваними та непорушними. А ст. 64 Конституції України зазначає, що 
конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

У тому випадку, якщо в Центрі дійсно існувала заборона спожива-
ти харчові продукти та напої в торговельному залі, працівники охо-
рони не мали права діяти так, як було описано вище. Проте, в Центрі 
заборони споживати харчові продукти та напої на території торгове-
льного центру не було або вона не була доведена належним чином до 
відома відвідувачів. 

Жоден чинний закон чи інший нормативно-правовий акт не надає 
особам, які здійснюють підприємницьку діяльність з охорони майна 
та осіб, повноважень застосовувати фізичну силу до інших осіб,  
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а тим більше ображати їх та безпідставно звинувачувати у вживанні 
наркотичних речовин. Фізичну силу вони можуть застосувати у  
випадку реальної загрози життю та здоров’ю людей та знищення 
майна. 

Своїми протиправними діями працівники охорони завдали мені 
душевних страждань, змусили мене переживати, викликали психічні 
хвилювання та нервовий стрес. Вказані негативні наслідки тривають і 
досі. Я постійно думаю про те, що сталось, і це гнітить мене. Після 
події, що відбулася я був змушений звернутися за допомогою до пси-
холога. 

Те, як працівники охорони діяли щодо мене (застосовували грубу 
фізичну силу, викручували руки, ображали), та публічний характер їх 
дій підвели під сумнів мої позитивні моральні якості та етичні прин-
ципи, честь і гідність, завдали шкоду моїй репутації, самоповазі, усві-
домленню мене як громадянина та особистості. 

В той момент, коли охоронці вели мене, скрутивши мої руки за 
спиною, у торгівельному центрі, безліч людей бачили моє принижен-
ня, серед них також могли опинитись мої знайомі. А, значить, це та-
кож може суттєво зашкодити моїй репутації, хоч я і не робив нічого 
протиправного. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична особа відшко-
довує шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх 
трудових (службових) обов’язків. На підставі вказаної норми я вима-
гаю від Відповідача відшкодування моральної шкоди, завданої мені 
його працівниками. 

Розмір відшкодування я оцінюю у сумі…1 грн. Розмір відшкоду-
вання я обґрунтовую тим, що працівники охорони своїми діями нане-
сли мені лише моральну шкоду, яка хоч і була значною, але не потяг-
ла розладу здоров’я. Я вважаю, що саме така сума допоможе мені 
примиритися з подією, що відбулася. 

Згідно зі статтями 133, 134, 135 Цивільного процесуального ко- 
дексу України я прошу суд витребувати у відповідача записи камер 
відеоспостереження…2. 

Я побоююсь, що після подання цього позову відповідач, маючи 
доступ до вказаних записів, спробує їх знищити, що суттєво усклад-
нить захист моїх порушених прав. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть розмір моральної шкоди. 
2 Зазначте дату і час, коли сталася подія. 
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На підставі викладеного та керуючись статтями 29, 28 Конститу-
ції України, статтями 16, 23, ч. 1 ст. 1167, ст. 1172 ЦК України, ст. 3, 
ч. 1 ст. 88, статтями 109, 118, 119, 120, 121, 133, 134, 135, 136 ЦПК 
України, 

Прошу: 

1. Стягнути з Відповідача на мою користь відшкодування мораль-
ної шкоди у розмірі…1 грн. 

2. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про 
виклик до суду свідка…2. 

3. Витребувати записи камер відеоспостереження, де зафіксований 
період часу…3. 

4. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати. 

Додатки: 
1. Копія позовної заяви. 
2. Довідка психолога. 
3. Копія довідки психолога. 
4. Квитанція і копія квитанції про сплату судового збору. 
5. Квитанція і копія квитанції про сплату витрат на інформаційно-

технічне забезпечення судового розгляду. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть розмір моральної шкоди. 
2 Напишіть прізвище, ім’я, по батькові свідка та його адресу. 
3 Зазначте дату і час, коли сталася подія. 
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Д О Д А Т О К  3  
До…1 районного суду м. Києва 
Короля Віктора Сергійовича…2, 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

ЗАЯВА  
про забезпечення доказів 

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться 
справа №...6 за моїм позовом до ТОВ «Мега-Рент» про відшкодування 
моральної шкоди. 

Як речові докази я прошу витребувати в адміністрації торговель-
но-розважального центру «Акрополь» (далі – ТРЦ «Акрополь»), який 
знаходиться за адресою…7, записи камер відеоспостереження, де за-
фіксований період часу…8. На цих записах зафіксовано неправомірні 
дії працівників охорони ТРЦ «Акрополь». 

Я побоююсь, що після подання цього позову відповідач, маючи 
доступ до вказаних записів, спробує їх знищити, що суттєво усклад-
нить захист моїх порушених прав. 

На підставі викладеного й відповідно до частин 1, 2 ст. 133, ст. 134, 
ст. 135 ЦПК України, 

Прошу: 

забезпечити докази у справі №…9 за моїм позовом до ТОВ «Мега-
Рент» про відшкодування моральної шкоди шляхом витребування 
записів камер відеоспостереження в адміністрації торговельно-розва-
жального центру «Акрополь», де зафіксований період часу…10. 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться суд, до якого буде подаватись скарга. 
2 Необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові особи, що подає скаргу. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Зазначте номер, за яким зареєстрована справа у суді. 
7 Вкажіть адресу ТРЦ «Акрополь». 
8 Зазначте дату і час, коли сталася подія. 
9 Зазначте номер, за яким зареєстрована справа у суді. 
10 Зазначте дату і час, коли сталася подія. 
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СПРАВА ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я ПАЦІЄНТА 

Анотація справи: 
Світлана Олексіївна разом із дворічним сином Валерієм знаходилась 

в інфекційній лікарні для обстеження сина. Медичний персонал не при-
діляв належної уваги хлопчикові і недбало ставився до своїх професій-
них обов’язків. Світлана неодноразово скаржилась на це завідувачу від-
ділення, у якому вони із сином перебували, але його реакція була грубою 
та зухвалою. Водночас у період перебування в лікарні у хлопчика стався 
шлунковий розлад з невідомих причин. Тому Світлана забрала сина з 
лікарні та звернулась зі скаргою на дії завідувача відділення. Згідно з 
інформацією, що містилася у відповіді на її скаргу, факт недотримання 
завідувача відділення етичних і деонтологічних норм був встановлений 
під час перевірки її скарги, і до нього були застосовані заходи впливу. 

Світлана вважає, що причиною захворювання сина стала внутріш-
ньолікарняна інфекція, тим більше, що схожий розлад стався ще в 
однієї дитини з їхнього відділення. 

Під час знаходження Світлани та її сина в лікарні та після виписки 
лікуючий лікар не надавав їй повної інформації про стан здоров’я 
хлопчика, мету лікувальних заходів, а надана виписка з історії його 
хвороби була зрозумілою. З такою випискою не можливо було продо-
вжувати лікування сина за місцем проживання. 

Світлана просила в реєстратурі лікарні надати їй історію хвороби 
сина для ознайомлення, але їй відмовили. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Що передбачає право пацієнта на інформацію щодо стану свого 

здоров’я? 
2. Які обов’язки лікуючого лікаря та лікувального закладу щодо 

забезпечення цього права? 
3. Чи правомірно Світлані відмовили в ознайомленні з медичною 

документацією? 
4. Як пацієнту оскаржити порушення права на інформацію щодо 

стану свого здоров’я? 

Додатки: 
1.  Зразок заяви до лікувального закладу про ознайомлення з медич-

ною документацією. 
2.  Зразок скарги до управління охорони здоров’я про порушення 

права на медичну інформацію. 
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Консультація: 
1. Відповідно до ч. 1 ст. 285 Цивільного кодексу України повнолі-

тня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про 
стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними 
медичними документами, що стосуються її здоров’я. Батьки (усинов-
лювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан 
здоров’я дитини або підопічного. 

У Рішенні Конституційного Суду України вiд 30.10.1997 № 5-зп у 
справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону Украї-
ни «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» 
(справа К. Г. Устименка) медична інформація визначається як свідчен-
ня про стан здоров’я людини, історію її хвороби, про мету запропонова-
них досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захво-
рювання, в тому числі і про наявність ризику для життя і здоров’я. 

Згідно зі ст. 39 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» (далі – Основи) пацієнт має право знайомитися 
з історією своєї хвороби та іншими документами, що можуть слугу-
вати для подальшого лікування. 

Таким чином, пацієнт має право: 
1) Знати достовірну і повну інформацію про: 
 стан свого здоров’я; 
 історію своєї хвороби; 
 мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів; 
 прогноз можливого розвитку захворювання; 
 наявність ризику для життя і здоров’я. 
2) Знайомитися з історією своєї хвороби та іншими документами, що 

стосуються її здоров’я і можуть слугувати для подальшого лікування. 
Щодо дитини ці права реалізують її батьки (усиновлювачі), опі-

кун, піклувальник. 
Слід розрізняти поняття «лікарська таємниця» та «медична інформація». 
Лікарська таємниця – це інформація про пацієнта, яку забороняється 

розголошувати стороннім особам. Медичні працівники та інші особи, 
яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків ста-
ло відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, ін-
тимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголо-
шувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків. 

Медична інформація – це інформація для пацієнта, яку він має пов-
не право знати і яка не може бути для нього лікарською таємницею. 

2. Відповідно до ст. 39 Основ лікар зобов’язаний пояснити пацієн-
тові в доступній формі стан його здоров’я, мету запропонованих дос-
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ліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворю-
вання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров’я. Якщо па-
цієнт не досяг 15-річного віку така інформація надається його бать-
кам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам. 

Згідно зі ст. 43 Основ не допускається медичне втручання (засто-
сування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних 
із впливом на організм людини) за відсутності інформованої відпо- 
відно до ст. 39 Основ згоди пацієнта. 

Право на медичну інформацію згідно зі статтями 269, 285 ЦК 
України є особистим немайновим правом фізичної особи. Відповідно 
до ч. 2 ст. 272 ЦК України пацієнт має право вимагати від посадових 
і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпе-
чення здійснення цього права. Згідно з ч. 2 ст. 273 ЦК України юри-
дичні особи, їх працівники, професійні обов’язки яких стосуються 
особистих немайнових прав фізичної особи, зобов’язані утримуватися 
від дій, якими ці права можуть бути порушені. 

3. Таким чином, Світлані неправомірно відмовили в ознайомленні з 
історією хвороби її малолітнього сина. Трапляється, що у медичному 
закладі пацієнту відмовляють в ознайомленні з медичною документа-
цією, мотивуючи це тим, що така документація надається лише за ви-
могою прокуратури та суду. Але така відмова є неправомірною, бо у 
ст. 285 ЦК України та у ст. 39 Основ чітко передбачене право пацієнта 
на ознайомлення з будь-якою медичною документацією на своє ім’я 
або на ім’я дитини. Тому таку відмову можна окремо оскаржувати до 
Міністерства охорони здоров’я України, прокуратури, суду. 

4. Згідно зі ст. 275 ЦК України кожна людина має право на захист 
свого особистого немайнового права. Відповідно до Рішення Конститу-
ційного Суду України вiд 30.10.1997 р. № 5-зп у випадках відмови у на-
данні або навмисного приховування медичної інформації від пацієнта, 
членів його сім’ї або законного представника вони можуть оскаржити дії 
чи бездіяльність лікаря безпосередньо до суду або, за власним вибором, 
до медичного закладу чи органу охорони здоров’я. Згідно з ч. 1 ст. 273 
ЦК України органи державної влади у межах своїх повноважень забез-
печують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. 

У цій ситуації Світлані найкраще буде спочатку звернутися з пись-
мовою заявою про надання історії хвороби її сина для ознайомлення на 
ім’я головного лікаря лікарні. Якщо він задовольнить її заяву, її право 
на медичну інформацію буде реалізоване. Якщо ж відмовить або не 
відповість протягом місяця – його дії можна буде легко оскаржити або 
до місцевого управління охорони здоров’я, або до суду. 
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Д О Д А Т О К  1  
Головному лікарю…1 лікарні…2 
від Квітень Світлани Олексіївни 
домашня адреса…3, 
поштовий індекс…4, 
контактний телефон…5 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені, Квітень Світлані Олексіївні, виписку з історії 
хвороби мого малолітнього сина, Квітня Валерія Андрійовича…6 ро-
ку народження, та надати можливість ознайомитися з повним текстом 
історії хвороби мого сина, який знаходився на лікуванні в…7, для 
проведення подальшого лікування (або для отримання консультації в 
іншому медичному закладі)8 відповідно до мого права, передбаченого 
ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» та ст. 285 Цивільного кодексу України. 

Відповідь прошу надати в письмовій формі та у строк, передбаче-
ний ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». 

Додатки: 
1. Копія свідоцтва про народження Квітня Валерія Андрійовича. 
 
Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть повну назву лікарні та адресу, за якою вона знаходиться. 
2 Зазначте прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
3 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
4 Вкажіть поштовий індекс. 
5 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
6 Число, місяць та рік народження вашого сина. 
7 Зазначити, в якому відділенні лікарні перебував ваш син, коли він туди 

поступив та який період часу проходив лікування. 
8 Текст може бути викладено у довільній формі. 
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Д О Д А Т О К  2  
Головному управлінню охорони 
здоров’я та медичного забезпечення 
м. Києва, 
що знаходиться за адресою…1 

Квітень Світлани Олексіївни 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

СКАРГА  
про порушення права на медичну інформацію 

Мій син, Квітень Валерій Андрійович…5 року народження, посту-
пив до…6. 

Під час перебування сина в…7 лікарні лікар…8 неодноразово до-
пускався деонтологічних та етичних порушень щодо мене та мого 
сина. Зокрема, це виражалось у…9 Такі дії значно вплинули на мою 
довіру до лікуючого лікаря, змусили мене сумніватися у правильності 
і безпечності для здоров’я його дій щодо діагностики і лікування моєї 
дитини. Все це робило неможливим наше з сином перебування у лі-
карні та заважало нормальному процесу лікування та одужання. Че-
рез це я була змушена забрати дитину з лікарні до завершення ліку-
вання і продовжити його вдома під контролем дільничного педіатра. 

З цього приводу я звернулась зі скаргою до головного лікаря…10 
лікарні…11. Згідно з інформацією, що міститься у відповіді на мою 
скаргу факт недотримання…12 етичних і деонтологічних норм був 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть адресу, за якою знаходиться Головне управління охорони здо-

ров’я та медичного забезпечення м. Києва. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Число, місяць та рік народження вашого сина. 
6 Зазначити, в якому відділенні лікарні перебував ваш син, коли він туди 

поступив та який період часу проходив лікування. 
7 Вкажіть повну назву лікарні. 
8 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікуючого лікаря. 
9 Слід зазначити в чому виражались допущені порушення. 
10 Вкажіть повну назву лікарні. 
11 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
12 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікуючого лікаря. 
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визнаний на оперативній нараді в…1 лікарні, і до нього були застосо-
вані заходи впливу. 

Під час знаходження Квітня В. А. у…2 лікарні та після виписки  
лікуючий лікар не надавав мені зрозумілої інформації про стан здо-
ров’я мого сина, мету лікувальних заходів, як того вимагає ч. 1 ст. 39 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здо-
ров’я» (далі – Основи). Виписка з історії стаціонарного хворого, на-
дана після закінчення лікування сина, була неповною. Наприклад, у 
ній не було зазначено показань (діагнозу), на підставі яких здійсню-
валось лікування. Не було вказано період і дози застосування лікар-
ських засобів. Незрозуміло, який стан здоров’я сина був після випи-
сання з лікарні. Крім того, виписка не була засвідчена ні особистою 
печаткою лікуючого лікаря, ні печаткою або штампом лікувального 
закладу. З такою випискою неможливо було продовжувати лікування 
сина за місцем проживання. Я була змушена двічі звертатися до…3 
лікарні з вимогою надати мені виписку з більш детальною медичною 
інформацією. Надані дублікати виписки також не були засвідчені пе-
чаткою. 

…4 я звернулась до головного лікаря…5 лікарні…6 з письмовою 
вимогою надати мені можливість ознайомитися з історією хвороби 
Квітня В. А. та іншими медичними документами на його ім’я згідно 
з моїм правом на медичну інформацію, визначеного у ст. 285 Цивіль-
ного кодексу України та ст. 39 Основ. Мені було відмовлено як в 
ознайомленні з історією хвороби мого сина, так і в прийнятті та ре-
єстрації мого звернення. Хоча ст. 285 Цивільного кодексу України 
встановлено, що батьки мають право на інформацію про стан здо-
ров’я дитини, у тому числі на ознайомлення з відповідними медич-
ними документами, що стосуються її здоров’я. У ст. 39 Основ сказа-
но, що пацієнт має право знайомитися з історією своєї хвороби та ін-
шими документами, що можуть слугувати для подальшого лікування. 
У Рішенні Конституційного Суду України вiд 30.10.1997 № 5-зп у 
справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону 
України «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокурату-

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть повну назву лікарні. 
2 Вкажіть повну назву лікарні.  
3 Вкажіть повну назву лікарні. 
4 Вкажіть дату звернення. 
5 Вкажіть повну назву лікарні.  
6 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
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ру» (справа К. Г. Устименка) визначено, що лікар зобов’язаний на 
вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних представників 
надати їм медичну інформацію повністю і в доступній формі. Кон-
ституційний суд визначає медичну інформацію як свідчення про стан 
здоров’я людини, історію її хвороби, про мету запропонованих дослі-
джень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворю-
вання, в тому числі і про наявність ризику для життя і здоров’я. 

Відмовивши у прийнятті та реєстрації мого звернення, головний 
лікар…1 лікарні…2 порушив ст. 7 Закону України «Про звернення 
громадян», яка передбачає, що звернення, оформлені належним чи-
ном і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому 
прийняттю та розгляду. 

…3 я вислала своє звернення поштою листом з повідомленням про 
вручення. Але відповіді на свій лист я і досі не отримала. 

Право на медичну інформацію згідно зі статтями 269, 285 Цивіль-
ного кодексу України є моїм особистим немайновим правом. Відпо- 
відно до ч. 2 ст. 272 Цивільного кодексу України я маю право вимага-
ти від посадових і службових осіб (головного лікаря…4 лікарні…5) 
вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення 
цього права. Згідно з ч. 2 ст. 273 Цивільного кодексу України юридич-
ні особи (…6 лікарня), їх працівники (головний лікар…7 лікарні…8), 
професійні обов’язки яких стосуються особистих немайнових прав 
фізичної особи, зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права мо-
жуть бути порушені. 

Таким чином,…9 лікарня в особі головного лікаря…10 своєю безді-
яльністю відмовила мені в ознайомленні з історією хвороби мого си-
на і тим самим порушила моє особисте немайнове право на одержан-
ня повної та достовірної медичної інформації. Також…11 лікарня 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть повну назву лікарні.  
2 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
3 Вкажіть дату звернення. 
4 Вкажіть повну назву лікарні.  
5 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
6 Вкажіть повну назву лікарні. 
7 Вкажіть повну назву лікарні.  
8 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
9 Вкажіть повну назву лікарні.  
10 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
11 Вкажіть повну назву лікарні.  
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в особі головного лікаря…1 не дотрималась порядку і строків розгля-
ду мого звернення, встановлених у Законі України «Про звернення 
громадян», а також неправомірно і грубо відмовила у розгляді мого 
звернення. 

Згідно зі ст. 275 Цивільного кодексу України я маю право на за-
хист свого особистого немайнового права. Відповідно до Рішення 
Конституційного Суду України вiд 30.10.1997 № 5-зп у випадках від-
мови у наданні або навмисного приховування медичної інформації 
від пацієнта, членів його сім’ї або законного представника вони мо-
жуть оскаржити дії чи бездіяльність лікаря безпосередньо до суду 
або, за власним вибором, до медичного закладу чи органу охорони 
здоров’я. Згідно з ч. 1 ст. 273 Цивільного кодексу України органи 
державної влади у межах своїх повноважень забезпечують здійснення 
фізичною особою особистих немайнових прав. 

Отже, на підставі викладеного та керуючись статтями 3, 269, 272, 
273, 275, 285 Цивільного кодексу України, статтями 39, 78, 80 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Рі-
шенням Конституційного Суду України вiд 30.10.1997 № 5-зп у спра-
ві щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону Украї-
ни «Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» 
(справа К. Г. Устименка), статей 7, 18, 19, 20 Закону України «Про 
звернення громадян», 

Прошу: 

1.  Прийняти скаргу до розгляду. 
2. Запросити мене на розгляд скарги, згідно з моїм правом визна-

ченим у ст. 18 Закону України «Про звернення громадян». 
3. Забезпечити мені, Квітень Світлані Олексіївні або моєму чоло-

вікові, Квітню Андрію Васильовичу можливість ознайомлення з істо-
рією хвороби та іншою медичною документацією на ім’я нашого  
сина, Квітня Валерія Андрійовича, яка знаходиться в…2 лікарні та 
можливість зняття копій з неї. 

4. Вирішити питання про притягнення головного лікаря…3 лікар-
ні…4 до відповідальності за порушення мого права на медичну інфор-
мацію та недотримання порядку розгляду звернень громадян. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
2 Вкажіть повну назву лікарні.  
3 Вкажіть повну назву лікарні. 
4 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові головного лікаря. 
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5. Повідомити про результати розгляду скарги у письмовій формі 
згідно з моїм правом встановленим ст. 18 Закону України «Про звер-
нення громадян» та у строк, встановлений у ст. 20 Закону України 
«Про звернення громадян». 

Додатки: 
1.  Копія свідоцтва про народження Квітня В. А. 
2.  Копія листа до головного лікаря…1. 
3.  Копія виписки з історії стаціонарного хворого. 
4.  Копія першого дублікату виписки з історії стаціонарного хворого. 
5.  Копія другого дублікату виписки з історії стаціонарного хворого. 
6.  Копія заяви про ознайомлення з медичною документацією. 
7.  Копія повідомлення про вручення листа. 
 

Дата  Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть реквізити листа (дата, номер). 
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СПРАВА ПРО ОБМАН СПОЖИВАЧА 

Анотація справи: 
Пенсіонерка Сокол Марія Іванівна страждала через хронічні за-

хворювання, через які їй категорично не можна було набирати вагу. 
Одного разу вона замовила телефоном в реабілітаційному центрі (далі – 
Центр), точне найменування якого їй невідоме, пристрій для схуд-
нення, у зв’язку з переглядом нею багатообіцяючої телереклами. Зго-
дом вона також придбала препарати на значну суму та проходила 
курс лікування за схемою Центру. Препарати були призначені без по-
переднього обстеження та аналізів, лише після спілкування телефо-
ном. Всі товари були доставлені кур’єрською службою. Під час ліку-
вання консультанти Центру надавали їй недостовірну інформацію 
щодо стану її здоров’я (запевняли, що її випадок є надзвичайно важ-
ким та можливі тяжкі наслідки для її здоров’я, якщо вона не вжива-
тиме препарати Центру). Реклама препаратів і консультанти Центру 
запевняли, що препарати та пристрій для схуднення є на 100% ефек-
тивним, але після проходження курсу у Сокол М. І. виникли серйозні 
ускладнення зі здоров’ям. Тепер вона хоче повернути сплачені за 
препарати кошти, але консультанти Центру відмовляються. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Чи можна вимагати повернення коштів за придбаний товар, що-

до якого була надана неправдива інформація? 
2. Як домогтись повернення коштів у випадку, коли продавець не-

відомий? 

Додатки: 
1. Зразок заяви до міліції. 

Консультація: 
1. Дуже часто у телевізійних програмах можна побачити рекламу пре-

паратів, які обіцяють 100% допомогу у лікуванні найскладніших хво-
роб. Такі слова і вирази як «препарат нового покоління», «надзвичайна 
ефективність», «відсутність протипоказань», «придбавається без ре-
цепту», «рекомендований найкращими спеціалістами», «розроблений 
на основі унікальних компонентів», які використовуються у рекламі, 
може створити у споживача враження, що цей препарат є лікарським 
засобом, який дійсно може вилікувати складне захворювання. 

Але такі препарати як правило не належать до лікарських засобів, 
а є біологічно активними добавками (БАД). 
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Якщо лікарські засоби застосовуються для профілактики, діагнос-
тики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій ор-
ганізму, то БАДи таких властивостей не мають. Відповідно до ст. 1 
Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продо-
вольчої сировини» біологічно активна харчова добавка – це спеціа-
льний харчовий продукт, призначений для вживання або введення до 
раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієти-
чних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення 
нормальних та відновлення порушених функцій організму людини. 

Тому ми наголошуємо, що БАДи не є ліками і не можуть застосо-
вуватись самостійно для лікування хвороб. БАДи лише надають певні 
позитивні властивості харчовим продуктам і повинні вживатись у 
комплексі з іншими лікарськими засобами за відповідною рекоменда-
цією лікаря. 

Виходячи з наведених у ситуації відомостей, вказаний Центр допус-
тив ряд порушень чинного законодавства під час реклами та продажу 
вищеназваних препаратів, а в їх діях присутні ознаки такого складу 
злочину як шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України). 

У Законі України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини» передбачені такі права споживача, порушен-
ня яких дає підставу відшкодувати завдані збитки: 

І. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, досто-
вірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує мож-
ливість її свідомого і компетентного вибору – ст. 15 Закону України 
«Про захист прав споживачів». 

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» та-
ка інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним 
товару і має містити: 

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і 
послуг, за якими вони реалізуються; 

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна 
відповідати вітчизняна продукція; 

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчу-
вання – про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх ви-
готовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну 
кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови 
використання та застереження щодо вживання їх окремими катего-
ріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на 
конкретний продукт; 
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4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які вста-
новлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо засто-
сування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нор-
мативно-правовими актами; 

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих 
компонентів; 

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції; 
7) дату виготовлення; 
8) відомості про умови зберігання; 
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця); 
10) правила та умови ефективного і безпечного використання про-

дукції; 
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), 

відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також 
про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; 

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, 
продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття 
претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслу-
говування. 

Стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, 
споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. 

Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною 
для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього при-
родного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний 
довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і 
можливі наслідки її споживання (використання). 

Інформацію про товари (роботи, послуги) можна отримати: 
 у супровідній документації (в інструкціях, гарантійній докумен-

тації), що додається до продукції; 
 на етикетці; 
 у маркуванні; 
 іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для 

окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування. 
Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона 

реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за 
допомогою засобів дистанційного зв’язку. 

ІІ. Продавець зобов’язаний надати споживачеві достовірну і доступну 
інформацію про найменування, належність та режим роботи свого під-
приємства – ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів». 



 ІІІ. Як захистити окремі права людини (громадянина)… 

 

153 

ІІІ. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її 
використання була безпечною для його життя, здоров’я – ст. 14 За-
кону України «Про захист прав споживачів»: 

 забороняється вводити в обіг товари, строк придатності яких ми-
нув; 

 забороняється реалізація продукції (у тому числі імпортних то-
варів) без маркування національним знаком відповідності та/або без 
сертифіката відповідності чи декларації про відповідність. 

Окрім цього у ч. 6 ст. 21 Закону України «Про рекламу» встанов-
лено, що у рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів 
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється ро-
зміщення: 

 відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікар- 
ського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим; 

 зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хво-
роби, поранень; 

 посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профіла-
ктики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, 
найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів 

 тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захво-
ріти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікар- 
ських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються; 

 інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, 
походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу 

Стаття 8 Закону України «Про якість та безпеку харчових про-
дуктів і продовольчої сировини», яка встановлює чіткі вимоги до рек-
лами харчових продуктів та забороняє: 

 рекламу спеціальних харчових продуктів (до яких відносяться 
БАДи) без попереднього погодження її тексту з Міністерством охо-
рони здоров’я України; 

 рекламу харчових продуктів, які не мають документального під-
твердження їхньої якості та безпеки (сертифікатів відповідності, до-
кументів про державну реєстрацію); 

 використовувати для реклами харчових продуктів: 
- вирази щодо можливої лікувальної дії, втамування болю (крім 

спеціальних харчових продуктів); 
- листи вдячності, визнання, поради, якщо вони пов’язані з ліку-

ванням чи полегшенням перебігу захворювань, а також посилання на 
таку інформацію; 
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- вирази, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття не-
гативного психологічного стану. 

Рекламодавці і продавці БАДів, різноманітних «чудодійних» при-
ладів часто порушують всі ці норми одночасно, що дає підстави спо-
живачу вимагати відшкодування шкоди. 

У разі, якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або не-
своєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, 
продавця) спричинило: 

1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві власти-
востей,– споживач має право розірвати договір і вимагати відшкоду-
вання завданих йому збитків; 

2) неможливість використання придбаної продукції за призначен-
ням – споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, 
але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в 
обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати 
договір і вимагати відшкодування збитків; 

3) заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну споживача – 
споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) 
вимоги про відшкодування майнової і моральної шкоди. 

Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підля-
гають відшкодуванню винною особою у повному обсязі. 

Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, за-
вданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи 
недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у 
споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристи-
ки продукції, яку він придбаває. 

У будь-якому випадку, у разі порушення прав на інформацію про 
товар, ви маєте право написати про це в Книзі скарг та пропозицій та 
залишити свою адресу. Вам повинні дати письмову відповідь за ре-
зультатами вжитих заходів. Якщо відповіді не буде, то Ви маєте пра-
во звернутися до Головного Київського міського управління у спра-
вах захисту прав споживачів, або в суд. 

2. Як свідчить практика, притягнення до відповідальності осіб, що 
здійснюють продаж БАДів за подібними схемами, є надзвичайно 
проблематичним. 

Зазвичай рекламу, доставку, консультування і реалізацію БАДів 
здійснюють різні організації, зв’язки між якими дуже важко виявити. 

Покупцям відомі лише номери телефонів, за якими можна замови-
ти БАД. Але у більшості випадків ці номери не є номерами АТС і тому 
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за ними не можна встановити адресу або найменування особи, що 
здійснює продаж таких товарів. 

По-перше, на товарних чеках, зазвичай, не вказаний продавець,  
а лише організація, яка здійснила доставку і не має відношення до 
реалізації препаратів. Тому ці товарні чеки не підтверджують, що 
споживач придбав препарати саме в тієї особи, яка рекламувала 
придбані ним товари. А для того, щоб вимагати відшкодування 
шкоди, необхідне підтвердження, що споживач уклав з конкретним 
суб’єктом договір. Таким підтвердженням може бути як письмовий 
договір, так і квитанція, товарний чек. Але там обов’язково мають 
бути зазначені відомості про товар, продавця, ціну товару, дату про-
дажу. 

Тому рекомендуємо звернутись із заявою до міліції (див. Додаток 1), 
на яку згідно зі ст. 2 Закону України «Про міліцію» покладені такі 
завдання: 

 забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і сво-
бод, законних інтересів; 

 запобігання правопорушенням та їх припинення; 
 охорона і забезпечення громадського порядку; 
 виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили. 
Готуючи заяву до міліції, слід звертати особливу увагу на те, щоб 

назви придбаних препаратів та приладів, що зазначені в товарних че-
ках, збігалися з назвами в тексті заяви. Якщо назви в чеках не співпа-
дають з назвами товарів, які були дійсно придбані, в тексті заяви слід 
зазначити ті товари, які вказані саме в чеках. 

Слід слідкувати, щоб хронологія в тексті заяви та в усних пояс-
неннях співпадала з відомостями, що містяться у чеках. 

У тексті наданої заяви (Додаток 1) у дужках зазначені документи, 
які слід подати разом із заявою та зазначені відомості, які обов’язково 
слід зазначити. 

Особливо слід акцентувати увагу слідчого (дізнавача, дільничого) 
на розмірі завданої матеріальної шкоди. 

Хочемо відразу попередити, що розслідування такої справи може 
не дати позитивного результату. У Марії Іванівни майже немає даних 
про особу, що продала їй ці товари. Найбільш визначальним може 
стати її активність та контроль за ходом розслідування справи. Як 
потерпіла особа вона має право звертатися до особи, що проводить 
дізнання і досудове слідство, з клопотаннями, зокрема – про прове-
дення тих чи інших слідчих дій, проведення перевірок. 
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Найбільш вразливими особами в таких справах є кур’єрські служ-
би доставки. Їх особу встановити також важко, але все-таки легше 
ніж особу продавця (яких встановити практично неможливо). Зазви-
чай вони тісно пов’язані з продавцями БАДів. Тому клопочіть до слід-
чого про проведення перевірок та оперативно-розшукових дій саме 
щодо цих осіб. 

Також ми радимо звернутися до слідчого з клопотанням про одер-
жання в телеконалу, що транслював рекламні ролики придбаних при-
ладів, копії цих роликів з архіву (у клопотанні зазначте, назву телека-
налу, назву рекламованого товару, орієнтовні дату і час перегляду 
реклами). Обов’язково слід підтвердити, що товари придбавались че-
рез абсолютну впевненість у їх лікувальних властивостях та 100% 
ефективності. Якщо в рекламі будуть твердження, що наводять на 
таку думку, це може стати доказом обману. Можна також знайти в 
друкованій пресі рекламу придбаних товарів. 

У випадку неможливості встановити замовника реклами, до відпо-
відальності можуть притягнути розповсюджувача реклами (телеканал 
або друкований засіб масової інформації), якщо в його діях буде ви-
явлено порушення встановленого законодавством порядку розповсю-
дження та розміщення реклами відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 27 Закону 
України «Про рекламу». 

Насамкінець, радимо у майбутньому зважено ставитись до прид-
бання будь-яких товарів (робіт, послуг). Якщо продавець не бажає 
надавати інформацію щодо властивостей, походження, правил вжи-
вання або експлуатації товарів або створює перешкоди в отриманні 
цих відомостей чи відмовляє в ознайомленні з копіями сертифікатів 
відповідності, якщо товар підлягає сертифікації,– це є підставою сум-
ніватись у якості та безпеці товарів (робіт, послуг). А в питаннях лі-
кування, діагностики чи профілактики хвороб та вживання лікарських 
засобів необхідно чітко додержуватись приписів та порад лікаря, ліки 
придбавати лише в аптечних закладах. 

Хочемо зауважити, що законодавством передбачений особливий 
порядок реалізації лікарських засобів, який передбачає обов’язкову їх 
сертифікацію та наявність ліцензії (дозволу) в суб’єкта, що їх реалізує. 
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Д О Д А Т О К  1  
До…1 районного управління ГУМВС 
України в м. Києві 
Сокол Марії Іванівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

ЗАЯВА 

Я, Сокол Марія Іванівна, у зв’язку з наявністю багатьох хронічних 
захворювань…5, за яких мені категорично не можна набирати вагу, про-
тягом багатьох років лікуюсь традиційними методами. Одного разу я 
випадково побачила телерекламу на телеканалі…6 приладу…7 для схуд-
нення, яка обіцяла 100% результат щодо схуднення та ефективну допо-
могу у подоланні артрозу, остеохондрозу, захворюваннях судин…8. 

Я зателефонувала за вказаним на телеекрані номером. Мені сказали, 
що це реабілітаційний центр (хоча його точної назви та адреси не на-
звали) і призначили лікаря-консультанта…9. Вона детально розпитува-
ла мене про стан мого здоров’я, існуючі у мене захворювання. Коли я 
дізналась ціну приладу…10, то відмовилась його придбавати, бо він був 
дуже дорогим для мене. Але лікар…11 запевнила мене, що прилад…12 
допомагає при артрозі, остеохондрозі, захворюванні судин, нормалізує 
тиск. Я впродовж багатьох років страждаю на ці хвороби, які суттєво 
ускладнюють моє життя…13 також сказала, що мені обов’язково слід 
його придбати, оскільки стан мого здоров’я дуже занедбаний. Слова 
лікаря…14 створили в мене враження, що вказаний прилад є засобом 
лікування, лікувальний ефект від вживання якого є гарантованим. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть район, в якому знаходиться районне управління внутрішніх справ. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначити, які саме – надати документи в додатках. 
6 Зазначте назву телеканалу. 
7 Назва приладу для схуднення. 
8 Необхідно детально написати, що обіцялось рекламою. 
9 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта. 
10 Назва приладу для схуднення і його ціна. 
11 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта. 
12 Назва приладу для схуднення. 
13 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта. 
14 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта. 
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Також вона переконала мене, що цей прилад є найефективніший, най-
безпечніший, винятковий щодо відсутності побічних ефектів. Водно-
час, мені як інваліду другої групи була обіцяна знижка у разі його при-
дбання. Це стало вирішальним аргументом і я погодилась придбати 
цей прилад за…1 грн. (копія чека додається), сподіваючись що цей 
прилад насправді мені допоможе у лікуванні моїх хвороб. Вказаний 
прилад мені доставили в того ж дня кур’єрською службою (копія чека 
додається). Але користуючись ним протягом місяця, я не відчула по-
легшення і не побачила жодних позитивних змін. 

Через деякий час я зателефонувала до реабілітаційного центру і ді-
зналась від лікаря…2: щоб використання приладу…3 мало позитивний 
ефект, слід обов’язково вживати спеціальні препарати за схемою 
(Схема № 1 додається). Я заплатила за комплекс цих препартів…4 грн. 
(копія чеків додається) причому мене переконали, що це ціна з 50-від-
сотковою знижкою спеціально для мене. 

Таким чином, реабілітаційний центр під час продажу мені прила- 
ду…5 порушив вимоги ст. 15 Закону України «Про захист прав спо-
живачів» щодо права споживача на одержання необхідної, доступної, 
достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує 
можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна 
бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення 
роботи (послуги). Якби до придбання приладу…6 я знала, що його 
використання є ефективним у комплексі із вживанням таких дорогих 
препаратів, я б не стала його купувати. 

Після вживання цих припаратів стан мого здоров’я суттєво погір-
шився. З’явились проблеми з кишечником, серцем, нирками, з ніг по-
чала виділятись рідина (довідки додаються). 

Працівники центру, залякуючи мене тяжкими наслідками для мого 
здоров’я (зокрема вони мені казали, що мене паралізує), пропонували 
мені нові і нові препарати з обіцянками, що вони обов’язково допо-
можуть. Боючись за своє здоров’я і не витримуючи такого психологіч-
ного тиску, я їх купувала…7, але від вживання цих препаратів стан 
мого здоров’я тільки погіршувався. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть грошову суму, за яку ви придбали прилад для схуднення. 
2 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові лікаря-консультанта. 
3 Назва приладу для схуднення. 
4 Вкажіть суму коштів, яку ви витратили на придбання препаратів. 
5 Назва приладу для схуднення. 
6 Назва приладу для схуднення. 
7 Зазначити, коли, на яку суму були придбані інші препарати і додати чеки. 
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Одного разу після чергового використання приладу…1 і препаратів я 
була змушена викликати лікарів «Швидкої допомоги». Сам апарат злама-
вся після останнього використання. Я вимагала повернути сплачені за 
нього кошти, мені відмовили, але погодились замінити зламаний. Через 
день мені привезли інший прилад…2 з видимими ознаками користування 
ним. Після першого ж використання мені стало погано і я знову зверну-
лася з вимогою повернути мої гроші, але отримала категоричну відмову. 

Нещодавно я дізналась, що придбані мною препарати є біологічно 
активними харчовими добавками (БАД), які не мають лікувальних вла-
стивостей. Якщо лікарські засоби застосовуються для профілактики, 
діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій 
організму, то БАДи таких властивостей не мають. Відповідно до ст. 1 
Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продово-
льчої сировини» біологічно активна харчова добавка – це спеціальний 
харчовий продукт, призначений для вживання або введення до раціонів 
харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, 
оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормаль-
них та відновлення порушених функцій організму людини. 

Тому виявилось, що придбані мною для лікування хронічних за-
хворювань за значні кошти препарати не є ліками і не можуть засто-
совуватись самостійно для лікування хвороб. БАДи лише надають 
певні позитивні властивості харчовим продуктам і повинні вживатись 
у комплексі з іншими лікарськими засобами за відповідною рекомен-
дацією лікаря. У моєму випадку призвело до серйозних ускладнень 
мого здоров’я. Після вживання препаратів та використання приладу в 
мене ускладнився перебіг існуючих захворювань та з’явились нові 
серйозні проблеми зі здоров’ям…3. 

Зрозумівши, що мене обдурюють, і те, чим займаються працівники 
цієї фірми можна кваліфікувати за ст. 190 КК України – шахрайство, 
я спробувала знайти цих «горе-спеціалістів». Однак, знайти дану фі-
рму і тим більш її співробітників мені не вдалося, адже вони були на-
стільки законспіровані, що здавалось, ніби не існують. Назву фірми 
мені так і не повідомили. Доставку вказаних товарів здійснювали…4, 
які і отримували від мене кошти за їх сплату. 

––––––––––––––––– 
1 Назва приладу для схуднення. 
2 Назва приладу для схуднення. 
3 Перелічити, які захворювання виникли після використання приладу та 

препаратів для схуднення. 
4 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові фізичних осіб-підприємців, які 

здійснювали доставку препаратів. 
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Таким чином, цією групою осіб було неодноразово порушено 
мої права як споживача та вимоги законодавства, а саме: 

1.  Споживач має право на одержання необхідної, доступної, досто-
вірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує мож-
ливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бу-
ти надана споживачеві до придбання ним товару – ст. 15 Закону Ук-
раїни «Про захист прав споживачів». 

2.  Продавець зобов’язаний надати споживачеві достовірну і доступну 
інформацію про найменування, належність та режим роботи свого під-
приємства – ст. 17 Закону України «Про захист прав споживачів». 

3.  Споживач має право на інформацію про: 
 назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і 

послуг, за якими вони реалізуються; 
 дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчуван-

ня – про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготов-
лення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість 
(масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використан-
ня та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, 
а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; 

 найменування та місцезнаходження продавця і підприємства, яке 
здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а 
також проводить ремонт і технічне обслуговування. 

4. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її 
використання була безпечною для його життя, здоров’я – ст. 14 За-
кону України «Про захист прав споживачів»: 

 забороняється вводити в обіг товари, строк придатності яких минув; 
 забороняється реалізація продукції (у тому числі імпортних то-

варів) без маркування національним знаком відповідності та/або без 
сертифіката відповідності чи декларації про відповідність. 

Після використання приладу…1, вживання препаратів у мене з’яви-
лись проблеми з кишечником, серцем, нирками, суглобами, з ніг почала 
виходити рідина, я була змушена викликати лікарів швидкої допомоги. 

Доставка всіх замовлень здійснювалась дуже оперативно, тому я 
не завжди мала можливість перевірити придбані товари. Декілька 
препаратів мали прострочений строк служби, в деяких не було серти-
фікатів відповідності…2. 

––––––––––––––––– 
1 Назва приладу для схуднення. 
2 Зазначити, які саме. 
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Згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про рекламу» у рекламі лікар-
ських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, 
лікування і реабілітації забороняється розміщення: 

 відомостей про те, що лікувальний ефект від вживання лікар- 
ського засобу чи застосування медичної техніки є гарантованим; 

 зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хво-
роби, поранень; 

 посилань на лікарські засоби, медичну техніку, методи профіла-
ктики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, 
найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів 

 тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захво-
ріти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікар- 
ських засобів, медичної техніки та медичних послуг, що рекламуються; 

 інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, 
походження, ефективності, патентної захищеності лікарського засобу. 

5.  Ст. 8 Закону України «Про якість та безпеку харчових продук-
тів і продовольчої сировини», яка встановлює чіткі вимоги до рекла-
ми харчових продуктів та забороняє: 

 рекламу спеціальних харчових продуктів (до яких відносяться 
БАДи) без попереднього погодження її тексту з Міністерством охо-
рони здоров’я України; 

 рекламу харчових продуктів, які не мають документального під-
твердження їхньої якості та безпеки (сертифікатів відповідності, до-
кументів про державну реєстрацію); 

 використовувати для реклами харчових продуктів: 
- вирази щодо можливої лікувальної дії, втамування болю (крім 

спеціальних харчових продуктів); 
- листи вдячності, визнання, поради, якщо вони пов’язані з ліку-

ванням чи полегшенням перебігу захворювань, а також посилання на 
таку інформацію; 

- вирази, які спричиняють чи сприяють виникненню відчуття не-
гативного психологічного стану. 

Такі порушення призвели до того, що я придбала непотрібні мені 
товари, вживання та використання яких завдали шкоду моєму здо-
ров’ю. 

Крім того, в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 
захист прав споживачів», а саме: заборони примушувати споживача 
придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому 
асортименту, на мене в продовж усього спілкування з представниками 
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фірми аж до моменту покупки здійснювався шалений психологічний 
тиск, вони постійно мені телефонували за своєю ініціативою. 

Дії вказаної групи осіб та «Реабілітаційного центру» в цілому згідно 
з положеннями ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів» 
можна кваліфікувати як нечесну підприємницьку практику (заборо-
нену законом), що виражається в такому: 

Нечесна підприємницька практика включає: 
1) вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв не-

добросовісної конкуренції; 
2) будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що вводить споживача 

в оману або є агресивною. Виразилось у розміщенні реклами, яка ввела 
мене в оману, що підсилилось психологічними прийомами з боку пра-
цівників цієї фірми та постійними умовляннями та залякуваннями. 

Це виражається в тому, що я б ніколи не погодилась добровільно 
сплатити такі шалені кошти за біологічно-активні добавки та прилади, 
вартість яких в аптеках в десятки разів нижча. Крім того, складність моїх 
захворювань вимагає серйозного лікування, а не вітамінної підтримки. 

Надана мені інформація не була об’єктивною та достовірною, тому 
й дане придбання вважаю таким, що здійснене під впливом обману. 

Крім того, мене навіть після того як я усвідомила, що мені було 
продано неякісний або непотрібний препарат, примушували до ще 
дорожчої покупки нових препаратів, що здійснювалось під додатко-
вим психологічним впливом, вмовляннями, погрозами, залякуванням 
неминучих наслідків для мого здоров’я у разі, якщо я відмовлюсь. 
Працівники реабілітаційного центру постійно мені телефонували1 з 
погрозами та вмовляннями. 

Працівники реабілітаційного центру скористались тяжкою для ме-
не обставиною, а саме – наявність у мене серйозних захворювань, що 
ускладнювали моє життя та яких я була б рада позбутися за будь-яку 
ціну. 

Сподіваючись, що вживання цих препаратів та використання при-
ладів дійсно покращить стан мого здоров’я, я придбала товари на за-
гальну суму…2 грн. Замість обіцяного консультантами реабілітаційного 
центру повного видужання, я одержала серйозні проблеми зі здоров’ям 
та поставила себе та свою сім’ю у надзвичайно складне матеріальне 
становище. Я пенсіонерка, інвалід ІІ групи, маю мізерний дохід. 

––––––––––––––––– 
1 Зазначити, з якою періодичністю. 
2 Зазначити точну суму, яку можете підтвердити чеками 
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Таким чином, на сьогоднішній день я усвідомила, що стала жерт-
вою шахраїв, які повинні відповідати перед законом, адже я маю пра-
во на повернення коштів, витрачених на придбання нібито лікуваль-
них препаратів та приладів, однак я досі не маю жодних даних про 
продавця та тих осіб, які безпосередньо здійснювали наді мною пси-
хологічне насилля. 

У зв’язку з усім вище викладеним та керуючись статтями 6 та 12 
Закону України «Про міліцію», 

Прошу: 

1. Провести розслідування за моєю скаргою, а у разі виявлення до-
статніх підстав притягнути винних до відповідальності. 

2. Надати мені інформацію про фірму, яка називає себе Реабіліта-
ційний центр та займається шахрайством. 

3. Надати мені інформацію про…1 
4. Надати інформацію щодо рекламодавця рекламного відеоролика 

приладу…2, який транслюється на телеканалі…3 
5. Встановити, чи дотримані телеканалом…4 під час розповсюдження 

реклами приладу…5 вимоги, встановлені Законами України «Про ре-
кламу», «Про захист прав споживачів». 

6. Сприяти у поверненні мені коштів сплачених за препарати…6 та 
приладу…7 під впливом обману та психологічного насильства. 

7. Перевірити правомірність здійснення господарської діяльності 
усіх перелічених у скарзі юридичних та фізичних осіб. 

Додатки: 
1.  Копії товарних чеків. 
2.  Копії висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. 
3.  Копії програм застосування препаратів. 
4.  Довідки, що засвідчують ускладнення здоров’я. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть прізвище, ім’я та по батькові фізичних осіб-підприємців, які 

здійснювали доставку препаратів. 
2 Назва приладу для схуднення. 
3 Вкажіть назву телеканалу. 
4 Вкажіть назву телеканалу. 
5 Назва приладу для схуднення. 
6 Перелічити препарати та надати чеки про сплату. 
7 Назва приладу для схуднення. 
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СПРАВА ПРО НЕЗАКОННЕ ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ 

Анотація справи: 
Згідно з договором оренди житлового приміщення керівництвом 

одного з підприємств, яке має на своєму балансі гуртожиток, Тамарі 
Михайлівні було надано кімнату для проживання. Гуртожиток приз-
начений для тимчасового проживання працівників цього підприєм- 
ства, а за наявності вільних кімнат – вони надаються й іншим особам, 
які не перебувають у трудових відносинах з підприємством. 

Тамара Михайлівна не перебуває у трудових відносинах з підп-
риємством, яке надало їй кімнату в гуртожитку для проживання. 
Вона є одинокою матір’ю і разом з нею в цьому житловому примі-
щенні проживають два її малолітніх сини. Керівництво підприєм- 
ства почало вимагати у Тамари Михайлівни сплачувати орендну 
плату за гуртожиток в значно більшому розмірі, ніж передбачено в 
договорі, та попередило, що з дітьми в гуртожитку забороняється 
проживати. Між нею і керівництвом підприємства виникли конфлік-
ти і з підприємства жінці почали надходити попередження і усні по-
грози про її виселення. Підприємство має намір звернутися до суду з  
позовною заявою про примусове виселення без надання іншого жит-
лового приміщення через те, що її кімната потрібна новим пра- 
цівникам. 

Питання, на які надається відповідь: 
1. Чи можливе виселення неповнолітніх без надання їм іншого жи-

тлового приміщення? 
2. Яким чином можна себе захистити від свавільних і незаконних 

дій керівництва підприємства? 

Додатки: 
1. Заява до прокуратури, органу опіки та піклування, в районну в 

м. Києві державну адміністрацію 
2. Заява до Головного управління житлового господарства Київ- 

ської міської державної адміністрації. 
3. Заперечення проти позову. 
4. Клопотання до суду. 

Консультація: 
1. Для початку, слід заспокоїтися: Вас як одиноку матір разом з 

неповнолітніми дітьми не може бути виселено, навіть, в судовому 
порядку без надання іншого житлового приміщення. 
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Відповідно до норм чинного законодавства неповнолітнього не 
можуть виселити із займаного приміщення без надання іншого, рів-
ноцінного йому. Право неповнолітніх на житло закріплене у Конвен-
ції ООН про права дитини, Коституції України (ст. 47, ст. 48), Законі 
України «Про охорону дитинства» (ст. 18). Згідно з Конвенцією ООН 
про права дитини в усіх діях щодо дітей судами першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Стат- 
тею 16 зазначеної Конвенції передбачено, що жодна дитина не може 
бути об’єктом свавільного або незаконного втручання у здійснення її 
права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю 
кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Ди-
тина має право на захист закону від такого втручання або посягання. 
Таким чином, позбавлення малолітніх дітей житла, право користу-
вання яким вони набули у встановленому законом порядку, є нічим 
іншим, як порушенням вимог не лише чинного законодавства Украї-
ни, а й норм міжнародного права. 

Відповідно до статей 47, 48 Конституції України (норми якої мають 
найвищу юридичну силу та є нормами прямої дії), ст. 9 Житлового 
кодексу України (далі – ЖК України), ніхто не може бути позбавле-
ний житла, інакше як на підставі закону, за рішенням суду. Правові 
підстави для виселення осіб з кімнати в гуртожитку передбачені 
ст. 132 ЖК України, якою встановлено, зокрема, що осіб, перелічених 
у ст. 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм ін-
шого житлового приміщення. Згідно зі ст. 125 ЖК України, ч. 5 п. 41 
Примірного положення про гуртожитки, затвердженого Постановою 
Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. № 208 з гуртожитку без на-
дання іншого житлового приміщення не може бути виселено одино-
ких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними. 

2. Радимо оскаржити незаконні дії керівництва підприємтва до 
прокуратури1, до органу опіки та піклування2, у районну в м. Києві 
державну адміністрацію3 (див. Додаток 1). Щодо правильності нара-
хування плати за проживання у гуртожитку та правомірності чи неза-

––––––––––––––––– 
1 Прокуратура зобов’язана піклуватись про дотримання законності, зо-

крема, у процесі розгляду справ у суді. 
2 Цей орган захищає права неповнолітніх. 
3 На районні в м. Києві державні адміністрації покладено виконання 

функцій щодо захисту прав (в тому числі житлових) та охоронюваних зако-
ном інтересів дітей. 
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конності її підвищення Вам слід звернутися до Головного управління 
житлового господарства Київської міської державної адміністрації 
(див. Додаток 2). 

Якщо все-таки підприємство звернеться з позовною заявою в суд 
про виселення вас з гуртожитку, то відповідно до ст. 128 ЦПК Украї-
ни  після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі 
і позовної заяви ви маєте право подати суду письмове заперечення 
проти позову, посилаючись на незаконність вимог позивача (підпри-
ємтва) та їх необґрунтованість (див. Додаток 3). 

Для захисту прав ваших дітей під час розгляду справи в суді реко-
мендуємо подати клопотання про розгляд справи за участі представ-
ника органу опіки та піклування, оскільки цей орган покликаний за-
хищати права неповнолітніх (див. Додаток 4). 
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Д О Д А Т О К  1  
Прокурору…1 району м. Києва 
Копія-1: Начальнику органу опіки й 
піклування…2 районної в м. Києві 
державної адміністрації 
Копія-2: В…3 районну в м. Києві 
державну адміністрацію 
Федорчук Тамари Михайлівни, 
домашня адреса…4, 
поштовий індекс…5, 
контактний телефон…6 

ЗАЯВА 

Згідно з договором оренди житлового приміщення…7 підприєм- 
ством…8 мені було надано кімнату №…9 у гуртожитку…10. Разом  
зі мною у зазначеній кімнаті проживає двоє моїх неповнолітніх ді-
тей –…11. 

Відповідно до п….12 цього Договору оренди житлового приміщен-
ня розмір орендної плати за орендоване приміщення складає...13 за 
календарний місяць оренди. Від моменту підписання договору і до 
сьогодні я добросовісно, сумлінно, без затримки і постійно щомісяця 
вношу плату за житло, що можна підтвердити наявними в мене кви-
танціями. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть назву району, де знаходиться гуртожиток. 
2 Вкажіть назву району, де знаходиться гуртожиток. 
3 Вкажіть назву району, де знаходиться гуртожиток.  
4 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
5 Вкажіть поштовий індекс. 
6 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
7 Вкажіть реквізити договору оренди житлового приміщення (номер, дата 

укладення). 
8 Повна назва підприємства. 
9 Номер кімнати, в якій ви разом з дітьми проживаєте. 
10 Адреса, за якою знаходиться гуртожиток (номер будинку, вулиця). 
11 Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові дітей та число, місяць і рік їх 

народження. 
12 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гурто- 

житок. 
13 Розмір плати за проживання у гуртожитку згідно з договором. 
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Керівництво підприємтва вимагало (і зараз вимагає) мене сплачу-
вати орендну плату за гуртожиток у значно більшому розмірі, ніж 
передбачено п....1 даного договору. Через це між мною і між керівни-
цтвом підприємства виникли конфлікти. 

З підприємства мені почали надходити попередження і усні погро-
зи про намір виселити мене нібито через те, що моя кімната потрібна 
новим працівникам. Проте, ця підстава для виселення є надуманою, 
тому що весь час і на цей момент моя кімната в гуртожитку є вільною 
і її ніхто не займає, нових працівників підприємство не набирає. Че-
рез постійні погрози і залякування про застосування насильства з бо-
ку керівництва підприємства я та мої діти не можемо спокійно жити, 
порушився наш життєвий ритм, ми постійно занепокоєні щодо безпе-
ки нашого життя. 

Слід зазначити також і той факт, що керівництво підприємства вже 
в котрий раз попереджає (в гуртожитку висять оголошення) про те, 
що з гуртожитку будуть примусово виселені всі мешканці, які мають 
дітей. На неодноразові мої скарги та скарги інших мешканців гурто-
житку з цього приводу, керівництво підприємства повідомляє, що 
проживати в зазначеному гуртожитку з дітьми заборонено, порушую-
чи цим наші конституційні, законні права та інтереси. 

Відповідно до довідки, виданої мені…2, я є одинокою матір’ю та 
знаходжусь на обліку при міському управлінні праці та соціального 
захисту населення і одержую допомогу на дітей одиноким матерям. 
Позбавлення моїх малолітніх дітей житла, право користування яким 
вони набули у встановленому законом порядку, є нічим іншим, як 
порушенням вимог не лише діючого законодавства України, а і норм 
міжнародного права. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 1, 4, 7, 16, 18, 
20 Закону України «Про звернення громадян», 

Прошу: 

1) Розв’язати мою проблему, пов’язану з ущемленням моїх прав 
та законних інтересів, прав та законних інтересів моїх малолітніх 
дітей в результаті свавілля і неправомірних дій з боку керівництва 
підприємтва…3. 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гуртожиток. 
2 Зазначити коли, де і ким була видана довідка. 
3 Повна назва підприємства. 
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2) Вжити заходів щодо усунення керівництвом підприємства…1 
порушень чинного законодавства. 

Додатки: 
1.  Копія договору оренди житлового приміщення…2 
2.  Копія довідки, виданої…3 
3.  Копії свідоцтв про народження синів. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Повна назва підприємства. 
2 Вкажіть реквізити договору оренди житлового приміщення (номер, дата 

укладення). 
3 Зазначити коли, де і ким була видана довідка. 
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Д О Д А Т О К  2  
До Головного управління житлового 
господарства Київської міської дер-
жавної адміністрації 
Федорчук Тамари Михайлівни, 
домашня адреса…1, 
поштовий індекс…2, 
контактний телефон…3 

ЗАЯВА 

Згідно з договором оренди житлового приміщення…4 підприємст-
вом…5 мені було надано кімнату №…6 у гуртожитку…7. Разом  
зі мною у зазначеній кімнаті проживає двоє моїх неповнолітніх ді-
тей –…8. 

Відповідно до п….9 цього Договору оренди житлового примі-
щення розмір орендної плати за орендоване приміщення складає…10 
за календарний місяць оренди. Від моменту підписання договору і 
до сьогодні я добросовісно, сумлінно, без затримки і постійно щомі-
сяця вношу плату за житло, що можна підтвердити наявними в мене 
квитанціями. 

Керівництво підприємтва вимагало (і зараз вимагає) сплачувати 
орендну плату за гуртожиток у значно більшому розмірі, ніж перед-
бачено п....11 даного договору. Через це між мною і керівництвом під-
приємства виникли конфлікти. 

З підприємства мені почали надходити попередження і усні погро-
зи про намір мене виселити нібито через те, що моя кімната потрібна 
новим працівникам. Проте, ця підстава для виселення є надуманою, 

––––––––––––––––– 
1 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
2 Вкажіть поштовий індекс. 
3 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
4 Вкажіть реквізити договору оренди житлового приміщення (номер, дата 

укладення). 
5 Повна назва підприємства. 
6 Номер кімнати, в якій ви разом з дітьми проживаєте. 
7 Адреса, за якою знаходиться гуртожиток (номер будинку, вулиця). 
8 Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові дітей та число, місяць і рік їх 

народження. 
9 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гуртожиток. 
10 Розмір плати за проживання у гуртожитку згідно з договором. 
11 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гуртожиток. 
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бо весь час і на цей момент моя кімната в гуртожитку є вільною і її 
ніхто не займає, нових працівників підприємство не набирає. 

Відповідно до довідки, виданої мені…1, я є одинокою матір’ю та 
знаходжусь на обліку при міському управлінні праці та соціального 
захисту населення і одержую допомогу на дітей одиноким матерям. 
Позбавлення моїх малолітніх дітей житла, право користування яким 
вони набули у встановленому законом порядку, є нічим іншим, як 
порушенням вимог не лише чинного законодавства України, а й норм 
міжнародного права. 

Отже, основною причиною виселення мене і моїх неповнолітніх 
дітей з гуртожитку є моя відмова виконувати незаконні вимоги керів-
ництва підприємства про сплату орендної плати за гуртожиток в зна-
чно більшому розмірі, ніж передбачено договором оренди житлового 
приміщення. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 1, 4, 7, 16, 18, 
20 Закону України «Про звернення громадян», 

Прошу: 

1) Надати мені письмову обґрунтовану, з посиланням на законодав-
чу норму, відповідь щодо правильності нарахування плати за прожи-
вання у гуртожитку та правомірності чи незаконності її підвищення. 

2) Вжити заходів щодо усунення керівництвом підприємства…2 
порушень чинного законодавства. 

Додатки: 
1.  Копія договору оренди житлового приміщення…3 
2.  Копія довідки, виданої…4 
3.  Копії свідоцтв про народження синів. 
4.  Копії квитанцій про сплату коштів за користування житловим 

приміщенням. 
 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Зазначити коли, де і ким була видана довідка. 
2 Повна назва підприємства. 
3 Вкажіть реквізити договору оренди житлового приміщення (номер, дата 

укладення). 
4 Зазначити коли, де і ким була видана довідка. 
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Д О Д А Т О К  3  
До…1 районного cуду м. Києва 
Федорчук Тамари Михайлівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ПОЗОВУ 

…5 підприємство…6 звернулося до…7 районного суду м. Києва з 
позовом до мене про виселення без надання іншого житлового при-
міщення. 

Вважаю його вимоги необґрунтованими з таких підстав. 
Згідно з договором оренди житлового приміщення…8 підприєм- 

ством…9 мені було надано кімнату №…10 у гуртожитку…11. Разом  
зі мною в зазначеній кімнаті проживає двоє моїх неповнолітніх ді- 
тей –…12. 

Відповідно до п....13 цього Договору оренди житлового приміщен-
ня розмір орендної плати за орендоване приміщення становить…14 за 
календарний місяць оренди. Від моменту підписання договору і до-
сьогодні я добросовісно, сумлінно, без затримки і постійно щомісяця 
вношу плату за житло, що можна підтвердити наявними в мене кви-
танціями. 

Керівництво підприємтва вимагало (і зараз вимагає) мене сплачу-
вати орендну плату за гуртожиток в значно більшому розмірі, ніж 

––––––––––––––––– 
1 Зазначити район, в якому знаходиться суд, до якого подається позов. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначити дату звернення відкриття провадження у справі. 
6 Повна назва підприємства.  
7 Зазначити район. 
8 Вкажіть реквізити договору оренди житлового приміщення (номер, дата 

укладення). 
9 Повна назва підприємства. 
10 Номер кімнати, в якій ви проживаєте разом з дітьми. 
11 Адреса, за якою знаходиться гуртожиток (номер будинку, вулиця). 
12 Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові дітей та число, місяць і рік їх 

народження. 
13 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гуртожиток. 
14 Розмір плати за проживання у гуртожитку згідно з договором. 
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передбачено п....1 цього Договору. Через це між мною і керівництвом 
підприємства виникли конфлікти. 

З підприємства мені почали надходити попередження і усні погро-
зи про намір мене виселити нібито через те, що моя кімната потрібна 
новим працівникам. Проте, ця підстава для виселення є надуманою, 
тому що весь час і на цей момент моя кімната в гуртожитку є вільною 
і її ніхто не займає, нових працівників підприємство не набирає. 

Слід зазначити також і той факт, що керівництво підприємства вже 
в котрий раз попереджає (в гуртожитку висять оголошення) про те, 
що з гуртожитку будуть примусово виселені всі мешканці, які мають 
дітей. На неодноразові мої скарги та скарги інших мешканців гурто-
житку з цього приводу, керівництво підприємства повідомляє, що 
проживати в зазначеному гуртожитку з дітьми заборонено, порушую-
чи цим наші конституційні, законні права та інтереси. 

Відповідно до довідки, виданої мені…2, я є одинокою матір’ю та зна-
ходжусь на обліку при міському управлінні праці та соціального захисту 
населення і одержую допомогу на дітей одиноким матерям. Позбавлення 
моїх малолітніх дітей житла, право користування яким вони набули у 
встановленому законом порядку, є нічим іншим, як порушенням вимог не 
лише чинного законодавства України, а й норм міжнародного права. 

Відповідно до норм чинного законодавства неповнолітнього не мо-
жуть виселити з займаного приміщення без надання іншого, рівноцін-
ного йому. Право неповнолітніх на житло закріплене в Конвенції ООН 
про права дитини, Коституції України (ст. 47, ст. 48), Законі України 
«Про охорону дитинства» (ст. 18). Згідно з Конвенцією ООН про права 
дитини в усіх діях щодо дітей судами першочергова увага приділяється 
якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Статтею 16 зазначеної 
Конвенції передбачено, що жодна дитина не може бути об’єктом сва-
вільного або незаконного втручання у здійснення її права на особисте і 
сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або 
незаконного посягання на її честь і гідність. Дитина має право на за-
хист закону від такого втручання або посягання. Таким чином, позбав-
лення малолітніх дітей житла, право користування яким вони набули у 
встановленому законом порядку, є нічим іншим, як порушенням вимог 
не лише чинного законодавства України, а й норм міжнародного права. 

Відповідно до статей 47, 48 Конституції України (норми якої мають 

––––––––––––––––– 
1 Вкажіть пункт договору, в якому встановлено розмір плати за гуртожиток. 
2 Зазначити коли, де і ким була видана довідка. 
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найвищу юридичну силу та є нормами прямої дії), ст. 9 Житлового ко-
дексу України, ніхто не може бути позбавлений житла, інакше як на 
підставі закону, за рішенням суду. Правові підстави для виселення осіб 
з кімнати в гуртожитку передбачені ст. 132 ЖК України, якою встанов-
лено, зокрема, що осіб, перелічених у ст. 125 цього Кодексу, може бути 
виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення. Згідно зі 
ст. 125 ЖК України, ч. 5 п. 41 Примірного положення про гуртожитки, 
затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. 
№ 208 з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення не мо-
же бути виселено одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які прожи-
вають разом з ними. 

Повідомляю, що з приводу незаконних дій керівництва підприєм- 
ства…1 я зверталася до прокуратури, органу опіки та піклування, в 
районну в м. Києві державну адміністрацію, до Головного управління 
житлового господарства Київської міської державної адміністрації 
(копії заяв і відповідей додаються). 

Зазначені мною обставини зможуть підтвердити свідки…2 
На підставі викладеного й відповідно до ст. 128 ЦПК України 

Прошу: 

1.  Відмовити підприємству…3 у позові до мене про виселення без 
надання іншого житлового приміщення. 

Додатки: 
1. Копія довідки, виданої…4 
2.  Копії свідоцтв про народження синів. 
3.  Копії квитанцій про сплату коштів за користування житловим 

приміщенням. 
4.  Копії заяв до прокуратури, органу опіки та піклування, в район-

ну в м. Києві державну адміністрацію, до Головного управління жит-
лового господарства Київської міської державної адміністрації. 

5.  Копії відповідей прокуратури, органу опіки та піклування, рай-
онної в м. Києві державної адміністрації, Головного управління жит-
лового господарства Київської міської державної адміністрації. 

Дата Підпис 

––––––––––––––––– 
1 Повна назва підприємства. 
2 Зазначити прізвища, ім’я, по батькові не менш як двох осіб, які можуть 

підтвердити зазначені вами обставини, вказати їх місце проживання. 
3 Повна назва підприємства. 
4 Зазначити, коли, де і ким була видана довідка. 



 ІІІ. Як захистити окремі права людини (громадянина)… 
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Д О Д А Т О К  4  
До…1 районного cуду м. Києва 
Федорчук Тамари Михайлівни, 
домашня адреса…2, 
поштовий індекс…3, 
контактний телефон…4 

КЛОПОТАННЯ 

…5 підприємство…6 звернулося до…7 районного суду м. Києва з 
позовом до мене про виселення без надання іншого житлового при-
міщення. 

На судовий розгляд ставиться питання про виселення не тільки 
мене, а й моїх неповнолітніх дітей –…8. 

На підставі статей 27, 35 ЦПК України  

Прошу: 

суд для захисту прав моїх дітей під час розгляду справи в суді роз-
глядати справу за участі представника органу опіки та піклування, 
оскільки цей орган покликаний захищати права неповнолітніх. 

 

Дата Підпис 

 

1 Зазначити район, в якому знаходиться суд, до якого подається позов. 
2 Адреса, на яку бажаєте отримати відповідь. 
3 Вкажіть поштовий індекс. 
4 Вкажіть номер вашого контактного телефону. 
5 Зазначити дату звернення відкриття провадження у справі. 
6 Повна назва підприємства. 
7 Зазначити район, у якому знаходиться суд, до якого подається позов. 
8 Вкажіть прізвище, ім’я, по батькові дітей та число, місяць і рік їхнього 

народження. 
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