ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до кримінального законодавства щодо особливого порядку
здійснення розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку
цифрової економіки»
Чинна редакція
Редакція з урахуванням пропонованих змін
Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
…
…
2. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі,
2. Інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі,
визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та
інших законах України.
інших законах України.
Відсутній.
Терміни «Організація резидентів Дія Сіті»,
«резидент Дія Сіті», «реєстр резидентів Дія Сіті» та
«посадові особи резидента Дія Сіті» вживаються у
значенні, визначеному Законом України «Про
стимулювання розвитку цифрової економіки в
Україні».
Стаття 36. Прокурор
Стаття 36. Прокурор
…
…
2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням
2. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням
законів під час проведення досудового розслідування у законів під час проведення досудового розслідування у
формі
процесуального
керівництва
досудовим формі
процесуального
керівництва
досудовим
розслідуванням, уповноважений:
розслідуванням, уповноважений:
1) починати досудове розслідування за наявності
1)
починати
досудове
розслідуванням,
(з
підстав, передбачених цим Кодексом;
врахуванням обмежень, передбачених цим Кодексом)
за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;
…
…
Стаття 84. Докази
Стаття 84. Докази
1

…
…
2. Процесуальними джерелами доказів є показання,
2. Процесуальними джерелами доказів є показання,
речові докази, документи, висновки експертів.
речові докази, електронні докази, документи, висновки
Відсутня.
експертів.
3. Порядок використання в рамках досудового
розслідування
кримінального
правопорушення
електронних доказів встановлюється спеціальним
законодавством.
Стаття 101. Висновок експерта
Стаття 101. Висновок експерта
…
…
10. Висновок експерта не є обов’язковим для особи або
10. Висновок експерта не є обов’язковим для особи або
органу, яка здійснює провадження, але незгода з органу, яка здійснює провадження, але незгода з
висновком експерта повинна бути вмотивована у висновком експерта повинна бути вмотивована у
відповідних постанові, ухвалі, вироку.
відповідних постанові, ухвалі, вироку.
Відсутня.
11. У разі, якщо експертиза має проводитися з
метою виявлення наявності електронних доказів у
тимчасово вилученому майні (у тому числі в
обладнанні чи матеріальних носіях інформації),
експерт зобов’язаний провести експертизу протягом
трьох днів з дня отримання установою відповідного
майна для проведення експертизи. Зазначене правило
не поширюється на випадки, коли тимчасово
вилучене майно безпосередньо пов’язано з вчиненням
кримінального правопорушення.
Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального
Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального
провадження
провадження
2. Заходами забезпечення кримінального провадження
2. Заходами забезпечення кримінального провадження
є:
є:
…
…
5) тимчасовий доступ до речей і документів;
2

…
Стаття 135. Порядок здійснення виклику в
кримінальному провадженні
1. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого
судді, суду шляхом вручення повістки про виклик,
надіслання її поштою, електронною поштою чи
факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону
або телеграмою.
Відсутній.

…
Стаття 136. Підтвердження отримання особою
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим
шляхом
…
2. Якщо особа попередньо повідомила слідчого,
прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї
електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про
виклик вважається отриманою у випадку підтвердження

5) тимчасовий доступ до речей, документів,
електронних доказів;
…
Стаття 135. Порядок здійснення виклику в
кримінальному провадженні
1. Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого
судді, суду шляхом вручення повістки про виклик,
надіслання її поштою, електронною поштою чи
факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону
або телеграмою.
Представник резидента Дія Сіті, посадова особа
резидента Дія Сіті може викликатися до слідчого,
прокурора, слідчого судді, суду шляхом надіслання
повістки про виклик на адресу електронної пошти
відповідного резидента Дія Сіті, відомості щодо якої
зазначені в реєстрі резидентів Дія Сіті, що ведеться
відповідно до закону. Повістка про виклик на адресу
електронної пошти вважається врученою належним
чином у разі отримання зворотного повідомлення
представника резидента Дія Сіті, посадової особи
резидента Дія Сіті про її отримання.
…
Стаття 136. Підтвердження отримання особою
повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим
шляхом
…
2. Якщо особа попередньо повідомила слідчого,
прокурора, слідчого суддю, суд про адресу своєї
електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про
виклик вважається отриманою у випадку підтвердження
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її отримання особою відповідним листом електронної її отримання особою відповідним листом електронної
пошти.
пошти.
Відсутній.
Повістка про виклик, направлена на адресу
електронної пошти резидента Дія Сіті для виклику
особи, яка на дату направлення такої повістки
втратила статус посадової особи резидента Дія Сіті,
вважається такою, що не отримана зазначеною
особою, якій адресована.
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей, документів і
електронних доказів
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу
до речей і документів
до речей, документів і електронних доказів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у
наданні стороні кримінального провадження особою, у наданні стороні кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і документи, володінні якої знаходяться такі речі і документи,
можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та
вилучити їх (здійснити їх виїмку).
вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних
систем або їх частин, мобільних терміналів систем систем або їх частин, мобільних терміналів систем
зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що
міститься в таких електронних інформаційних системах міститься в таких електронних інформаційних системах
або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без
їх вилучення.
їх вилучення. Тимчасовий доступ до електронних
доказів, які знаходяться у володінні резидента Дія Сіті
чи його посадової особи (у тому числі збережені на
матеріальних носіях, обладнанні, якими користується
резидент Дія Сіті), здійснюється шляхом зняття копії
з таких електронних доказів без вилучення
обладнання, матеріальних носіїв, в яких збережені
(розміщені) такі докази.
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2. Тимчасовий доступ до речей і документів
2. Тимчасовий доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відсутній.
Тимчасовий доступ до речей, документів, які
належать або перебувають у володінні резидента Дія
Сіті, а також до електронних доказів, які перебувають
у володінні резидента Дія Сіті або збережені
(розміщені) на обладнанні, яке належить резиденту
Дія Сіті, можливий виключно за умови, якщо сторона
кримінального провадження, яка планує отримати
тимчасовий доступ до таких речей, документів чи
електронних доказів, доведе, що вживала всіх
можливих законних заходів щодо їх отримання, але не
змогла їх отримати з незалежних від неї причин.
Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до
Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів
речей, документів та електронних доказів
…
…
2. У клопотанні зазначаються:
2. У клопотанні зазначаються:
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких
3) речі, документи, електронні докази, тимчасовий
планується отримати;
доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають
4) підстави вважати, що речі, документи або
або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної електронні докази перебувають або можуть перебувати
або юридичної особи;
у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення
5) значення речей, документів або електронних
обставин у кримінальному провадженні;
доказів для встановлення обставин у кримінальному
6) можливість використання як доказів відомостей, що провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що
містяться в речах і документах, та неможливість іншими
способами довести обставини, які передбачається містяться в електронних доказах, речах і документах,
довести за допомогою цих речей і документів, у випадку та неможливість іншими способами довести обставини,
подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і які передбачається довести за допомогою цих речей,
документів, які містять охоронювану законом таємницю; документів, електронних доказів, у випадку подання
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клопотання про тимчасовий доступ до речей, документів,
електронних доказів, які містять охоронювану законом
таємницю;
…
…
Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану
Стаття 162. Речі, документи, електронні докази, які
законом таємницю
містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в
речах і документах, належать:
речах, документах та в електронних доказах, належать:
…
…
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий
Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів
доступ до речей, документів та електронних доказів
1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ
1. Після отримання клопотання про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює до речей, документів чи електронних доказів слідчий
судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні
речі і документи, за винятком випадку, встановленого якої знаходяться такі речі, документи і електронні
частиною другою цієї статті.
докази, за винятком випадку, встановленого частиною
другою цієї статті.
2. Якщо сторона кримінального провадження, яка
2. Якщо сторона кримінального провадження, яка
звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх
підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або
знищення речей чи документів, клопотання може бути знищення електронних доказів, речей чи документів,
розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом
володінні якої вони знаходяться.
без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
3. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя,
3. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі,
суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи чи електронні докази, зазначається про
документи, зазначається про обов’язок збереження обов’язок
збереження
речей,
документів
чи
речей і документів у тому вигляді, який вони мають на електронних доказів у тому вигляді, який вони мають на
момент отримання судового виклику.
момент отримання судового виклику.
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4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю
сторони кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і
документи, крім випадків, передбачених частиною
другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом
особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без
поважних причин або неповідомлення нею про причини
неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і документів, якщо
сторона кримінального провадження у своєму клопотанні
доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі
або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і
документами кримінального провадження, у зв’язку з
яким подається клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у кримінальному
провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і
документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо сторона
кримінального
провадження,
крім
обставин,
передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе
можливість використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та неможливість

4. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю
сторони кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі,
документи чи електронні докази, крім випадків,
передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за
судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться
речі, документи чи електронні докази, без поважних
причин або неповідомлення нею про причини неприбуття
не є перешкодою для розгляду клопотання.
5. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей, документів чи
електронних доказів, якщо сторона кримінального
провадження у своєму клопотанні доведе наявність
достатніх підстав вважати, що ці речі, документи або
електронні докази:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами,
документами
чи
електронними
доказами
кримінального провадження, у зв’язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей,
документів і електронних доказів, які містять
охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей, документів чи
електронних доказів, які містять охоронювану законом
таємницю, якщо сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті,
доведе можливість використання як доказів відомостей,
7

іншими
способами
довести
обставини,
які що містяться в цих речах, документах чи електронних
передбачається довести за допомогою цих речей і доказах, та неможливість іншими способами довести
документів.
обставини, які передбачається довести за допомогою цих
речей, документів чи електронних доказів.
Доступ особи до речей і документів, які містять
Доступ особи до речей, документів чи електронних
охоронювану законом таємницю, здійснюється в доказів, які містять охоронювану законом таємницю,
порядку, визначеному законом. Доступ до речей і здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до
документів, що містять відомості, які становлять речей, документів чи електронних доказів, що містять
державну таємницю, не може надаватися особі, що не має відомості, які становлять державну таємницю, не може
до неї допуску відповідно до вимог закону.
надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до
вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового
доступу до речей і документів може дати розпорядження доступу до речей, документів чи електронних доказів
про надання можливості вилучення речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості
якщо сторона кримінального провадження доведе вилучення речей, документів чи електронних доказів,
наявність достатніх підстав вважати, що без такого якщо сторона кримінального провадження доведе
вилучення існує реальна загроза зміни або знищення наявність достатніх підстав вважати, що без такого
речей чи документів, або таке вилучення необхідне для вилучення існує реальна загроза зміни або знищення
досягнення мети отримання доступу до речей і речей, документів чи електронних доказів, або таке
документів.
вилучення необхідне для досягнення мети отримання
доступу до речей, документів чи електронних доказів.
Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і
Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей,
документів
документів і електронних доказів
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ
до речей і документів має бути зазначено:
до речей, документів і електронних доказів має бути
зазначено:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається
право тимчасового доступу до речей і документів;
право тимчасового доступу до речей, документів і
електронних доказів;
2) дата постановлення ухвали;
2) дата постановлення ухвали;
8

3) положення закону, на підставі якого постановлено
3) положення закону, на підставі якого постановлено
ухвалу;
ухвалу;
4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або
4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або
найменування юридичної особи, які мають надати найменування юридичної особи, які мають надати
тимчасовий доступ до речей і документів;
тимчасовий доступ до речей, документів і електронних
доказів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість
визначити речі і документи, до яких повинен бути визначити речі, документи і електронні докази, до яких
наданий тимчасовий доступ;
повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий
доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та доступ до речей, документів і електронних доказів
надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість
або копії документів, якщо відповідне рішення було вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів,
прийнято слідчим суддею, судом;
якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею,
судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох
місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням
ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої
статті 562 цього Кодексу;
статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки
8) положення закону, які передбачають наслідки
невиконання ухвали слідчого судді, суду.
невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про
Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про
тимчасовий доступ до речей і документів
тимчасовий доступ до речей, документів чи
електронних доказів
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду
про тимчасовий доступ до речей і документів як про тимчасовий доступ до речей, документів і
володілець речей або документів, зобов’язана надати електронних доказів як володілець речей, документів
тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і чи електронних доказів зобов'язана надати тимчасовий
документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі доступ до зазначених в ухвалі речей, документів,
слідчого судді, суду.
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2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа
зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як
володілець речей і документів, оригінал ухвали про
тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її
копію.
…
Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого
судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів
1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням
сторони кримінального провадження, якій надано право
на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має
право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
…
Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна
…
2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися
також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних
систем або їх частин, мобільних терміналів систем
зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають
значення для кримінального провадження, здійснюється

електронних доказів особі, зазначеній у відповідній
ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа
зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як
володілець речей, документів і електронних доказів,
оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей,
документів і електронних доказів та вручити її копію.
…
Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого
судді, суду про тимчасовий доступ до речей, документів
і електронних доказів
1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ
до речей, документів і електронних доказів слідчий
суддя, суд за клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на доступ до речей,
документів і електронних доказів на підставі ухвали,
має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення
обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених речей, документів
і електронних доказів.
…
Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна
…
2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися
також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних
систем або їх частин, мобільних терміналів систем
зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають
значення для кримінального провадження, здійснюється
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лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі
суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних
інформаційних систем або їх частин, мобільних
терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання
разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною
умовою проведення експертного дослідження, або якщо
такі об’єкти отримані в результаті вчинення
кримінального правопорушення чи є засобом або
знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них
обмежується їх власником, володільцем або утримувачем
чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює
копіювання інформації, що міститься в інформаційних
(автоматизованих)
системах,
телекомунікаційних
системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх
невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації
здійснюється із залученням спеціаліста.
Відсутній.

лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі
суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних
інформаційних систем або їх частин, мобільних
терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання
разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною
умовою проведення експертного дослідження, або якщо
такі об’єкти отримані в результаті вчинення
кримінального правопорушення чи є засобом або
знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них
обмежується їх власником, володільцем або утримувачем
чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює
копіювання інформації, що міститься в інформаційних
(автоматизованих)
системах,
телекомунікаційних
системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх
невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації
здійснюється із залученням спеціаліста.
Забороняється тимчасове вилучення обладнання та
матеріальних носіїв інформації, які належать
резидентам Дія Сіті, крім випадків, коли їх надання
разом з інформацією, що на них міститься, є
необхідною
умовою
проведення
експертного
дослідження, а також якщо доступ до них обмежується
їх власником, володільцем або утримувачем чи
пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює
копіювання інформації (електронних доказів), що
міститься в обладнанні та/або матеріальних носіях
інформації, що належать резидентам Дія Сіті.
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Копіювання такої інформації здійснюється із
Відсутній.
залученням спеціаліста.
Тимчасове вилучення майна (у тому числі
обладнання та матеріальних носіїв інформації), що
належить резиденту Дія Сіті, допускається виключно
за погодженням прокурором не нижче рівня
керівника
обласної
прокуратури,
керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки,
а також за умови, що вилучення такого майна (у тому
числі обладнання та/або матеріальних носіїв
інформації) не призведе до зупинення чи значного
обмеження
законної
господарської
діяльності
резидента Дія Сіті (зокрема, в резидента Дія Сіті
наявне інше аналогічне обладнання, матеріальні носії
інформації, не менших параметрів (у тому числі за
функціоналам) ніж те, що планується тимчасово
вилучити).
Стаття 170. Накладення арешту на майно
Стаття 170. Накладення арешту на майно
…
…
12. Заборона використання житлового приміщення
12. Заборона використання житлового приміщення
особам, які на законних підставах проживають у такому особам, які на законних підставах проживають у такому
житловому приміщенні, не допускається.
житловому приміщенні, не допускається.
Відсутня.
13. Забороняється накладення арешту на майно (у
тому числі обладнання та матеріальні носії
інформації), що належить резидентам Дія Сіті та яке
було вилучено без погодження прокурором не нижче
рівня керівника обласної прокуратури, керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
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Стаття 171. Клопотання про арешт майна
1. З клопотанням про арешт майна до слідчого судді,
суду має право звернутися прокурор, слідчий за
погодженням з прокурором, а з метою забезпечення
цивільного позову - також цивільний позивач.
Відсутній.

2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна
повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170
цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності
арешту майна;

Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки,
а також на обладнання та матеріальні носії інформації
резидентів Дія Сіті у разі, якщо наявна можливість
зробити копії електронних доказів, збережених
(розміщених) в такому обладнанні, матеріальних
носіях, наявністю яких у такому обладнанні, носії
обґрунтована необхідність накладення арешту.
Стаття 171. Клопотання про арешт майна
1. З клопотанням про арешт майна до слідчого судді,
суду має право звернутися прокурор, слідчий за
погодженням з прокурором, а з метою забезпечення
цивільного позову - також цивільний позивач.
З клопотанням про арешт майна резидента Дія Сіті
до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор
не нижче рівня керівника обласної прокуратури,
керівника прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, керівника Київської міської
прокуратури або особа, яка виконує його обов’язки, а
також слідчий за погодженням з прокурором не нижче
рівня керівника обласної прокуратури, керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки.
2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна
повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170
цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності
арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
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2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на
майно, що належить арештувати, або конкретні факти і
докази, що свідчать про володіння, користування чи
розпорядження
підозрюваним,
обвинуваченим,
засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана
юридичною особою, у разі подання клопотання
відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відсутній.

…
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні
клопотання про арешт майна, якщо особа, що його
подала, не доведе необхідність такого арешту, а також
наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини
першої статті 170 цього Кодексу.
Не допускається арешт майна/коштів банку,
віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку,
щодо якого прийнято рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав,
визначених статтею 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність» (крім ліквідації банку за рішенням
його власників), майна/коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій
іншим особам під час реалізації Фондом гарантування

3) документи, які підтверджують право власності на
майно, що належить арештувати, або конкретні факти і
докази, що свідчать про володіння, користування чи
розпорядження
підозрюваним,
обвинуваченим,
засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана
юридичною особою, у разі подання клопотання
відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу;
5) відомості, які підтверджують неможливість
здійснити
копію
електронних
доказів,
які
зберігаються (розміщуються) чи можуть зберігатися
(розміщуватися) в обладнанні, матеріальному носії
інформації, що належить резиденту Дія Сіті.
…
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні
клопотання про арешт майна, якщо особа, що його
подала, не доведе необхідність такого арешту, а також
наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини
першої статті 170 цього Кодексу.
Не допускається арешт майна/коштів банку,
віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку,
щодо якого прийнято рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав,
визначених статтею 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність» (крім ліквідації банку за рішенням
його власників), майна/коштів Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій
іншим особам під час реалізації Фондом гарантування
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вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до
категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується
відповідно до Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
Відсутній.

Стаття 214. Початок досудового розслідування
1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не
пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення
про вчинене кримінальне правопорушення або після
самостійного виявлення ним з будь-якого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, зобов’язаний внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, розпочати розслідування та через 24
години з моменту внесення таких відомостей надати
заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове
розслідування, визначається керівником органу
досудового розслідування, а дізнавач - керівником
органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу

вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до
категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується
відповідно до Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
Не допускається арешт майна резидента Дія Сіті у
разі, якщо є можливість зробити копії електронних
доказів, які розміщуються (збережені) або можуть
розміщуватися
(зберігатися)
в
обладнанні,
матеріальних носіях резидента Дія Сіті, відносно
якого розглядається питання щодо накладення
арешту, а також у разі, якщо накладення арешту на
майно резидента Дія Сіті призведе до зупинення або
значного обмеження його законної господарської
діяльності.
Стаття 214. Початок досудового розслідування
1. Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно після
отримання заяви, повідомлення про вчинення певною
особою кримінального правопорушення або після
самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин,
що можуть свідчити про вчинення певною особою
кримінального
правопорушення,
зобов’язаний
перевірити належність такої особи до посадової особи
резидента Дія Сіті відповідно до даних реєстру
резидентів Дія Сіті. У разі, якщо така особа відповідно
до даних реєстру резидентів Дія Сіті належить до
посадових осіб резидента Дія Сіті, слідчий, дізнавач,
прокурор зобов’язаний невідкладно повідомити про
можливе вчинення такою особою кримінального
правопорушення прокурора не нижче рівня
керівника
обласної
прокуратури,
керівника
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дізнання
розслідування.

керівником

органу

досудового прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особу, яка виконує його обов’язки.
В будь-якому іншому випадку слідчий, дізнавач,
прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після
подання заяви, повідомлення про вчинення
кримінального
правопорушення
або
після
самостійного виявлення ним з будь-якого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, зобов'язаний внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, розпочати розслідування та через 24
години з моменту внесення таких відомостей надати
заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове
розслідування, визначається керівником органу
досудового розслідування, а дізнавач - керівником
органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу
дізнання
керівником
органу
досудового
розслідування.
…
8. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть
…
застосовуватися
заходи
кримінально-правового
8. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного
застосовуватися
заходи
кримінально-правового реєстру досудових розслідувань негайно після вручення
характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в
реєстру досудових розслідувань негайно після вручення інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів,
особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209,
інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3,
передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369,
260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу
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частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369,
369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу
України, або від імені такої юридичної особи будь-якого
із
злочинів,
передбачених
статтями
258-2585 Кримінального
кодексу України. Про внесення
відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного
робочого дня письмово повідомляє юридичну особу.
Провадження щодо юридичної особи здійснюється
одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у
якому особі повідомлено про підозру.
Відсутній.

України, або від імені такої юридичної особи будь-якого
із
злочинів,
передбачених
статтями
258-2585 Кримінального кодексу України. Про внесення
відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного
робочого дня письмово повідомляє юридичну особу.
Провадження щодо юридичної особи здійснюється
одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у
якому особі повідомлено про підозру.
Відомості про юридичну особу – резидента Дія Сіті
вносяться прокурором не нижче рівня керівника
обласної прокуратури, керівника прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
керівника Київської міської прокуратури або особою,
яка виконує його обов’язки, до Єдиного реєстру
досудових розслідувань негайно після отримання
інформації щодо вручення особі повідомлення про
підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої
юридичної особи будь-якого із злочинів, зазначеного в
абзаці першому цієї частини, або від імені такої
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених
статтями 258 - 2585 Кримінального кодексу України.
Про внесення відомостей прокурор не пізніше
наступного робочого дня письмово повідомляє
юридичну особу – резидента Дія Сіті. Провадження
щодо резидента Дія Сіті здійснюється одночасно з
відповідним кримінальним провадженням, у якому
особі повідомлено про підозру.
…

…
17

Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів
Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів
досудового розслідування
досудового розслідування
…
…
5. Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів
5. Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів
досудового розслідування приймається прокурором.
досудового розслідування приймається прокурором.
Відсутній.
Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів
досудового розслідування щодо резидента Дія Сіті чи
його посадової особи приймається прокурором не
нижче рівня керівника обласної прокуратури,
керівника прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, керівника Київської міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки.
…
…
Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих
Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих
(розшукових) дій
(розшукових) дій
…
…
2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії
2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії
є наявність достатніх відомостей, що вказують на є наявність достатніх відомостей, що вказують на
можливість досягнення її мети.
можливість досягнення її мети.
Відсутній.
Слідчі (розшукові) дії щодо резидентів Дія Сіті, їх
посадових осіб (окрім слідчих (розшукових) дій, що
здійснюються за клопотанням сторони захисту,
представника
резидента
Дія
Сіті
можуть
здійснюватися виключно за погодженням з
прокурором не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особою, яка
виконує його обов’язки.
Стаття 234. Обшук
Стаття 234. Обшук
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…
3. У разі необхідності провести обшук слідчий за
погодженням з прокурором або прокурор звертається до
слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно
містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його
реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального
правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого
подається клопотання;
3)
правову
кваліфікацію
кримінального
правопорушення з зазначенням статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла
чи іншого володіння особи, де планується проведення
обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та
особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів,
іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а
також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним
правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів
або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо
отримати органом досудового розслідування у
добровільному порядку шляхом витребування речей,
документів, відомостей відповідно до частини другої
статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих
дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких
планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій,

…
3. У разі необхідності провести обшук слідчий за
погодженням з прокурором або прокурор звертається до
слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно
містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його
реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального
правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого
подається клопотання;
3)
правову
кваліфікацію
кримінального
правопорушення з зазначенням статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла
чи іншого володіння особи, де планується проведення
обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та
особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів,
іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а
також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним
правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів
або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо
отримати органом досудового розслідування у
добровільному порядку шляхом витребування речей,
документів, відомостей відповідно до частини другої
статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих
дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких
планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій,
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передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не
поширюється на випадки проведення обшуку з метою
відшукання знаряддя кримінального правопорушення,
предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або
копії документів та інших матеріалів, якими прокурор,
слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з
Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках якого подається
клопотання.
Відсутній.

передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не
поширюється на випадки проведення обшуку з метою
відшукання знаряддя кримінального правопорушення,
предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або
копії документів та інших матеріалів, якими прокурор,
слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з
Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках якого подається
клопотання.
У разі необхідності провести обшук житла чи
іншого володіння резидента Дія Сіті чи його посадової
особи слідчий за погодженням з прокурором не нижче
рівня керівника обласної прокуратури, керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особа, яка виконує його обов’язки,
або прокурор не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особа, яка виконує
його обов’язки, звертається до слідчого судді з
відповідним клопотанням, яке повинно містити
відомості, зазначені в цій частині.
Стаття 245. Отримання зразків для експертизи
Стаття 245. Отримання зразків для експертизи
…
…
2. Порядок відібрання зразків з речей і документів
2. Порядок відібрання зразків з речей, документів і
встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий електронних доказів встановлюється згідно з
доступ до речей і документів (статті 160-166 цього положеннями про тимчасовий доступ до речей,
Кодексу).
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…
Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих
(розшукових) дій
…
3. Рішення про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за
клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого,
погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний
повідомити прокурора про прийняття рішення щодо
проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій
та отримані результати. Прокурор має право заборонити
проведення або припинити подальше проведення
негласних слідчих (розшукових) дій.

документів і електронних доказів (статті 160-166 цього
Кодексу).
…
Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих
(розшукових) дій
…
3. Рішення про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у
випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий суддя за
клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого,
погодженого з прокурором. Слідчий зобов’язаний
повідомити прокурора про прийняття рішення щодо
проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій
та отримані результати. Прокурор має право заборонити
проведення або припинити подальше проведення
негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про
проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо
резидента Дія Сіті, його посадової особи приймає
слідчий за погодженням з прокурором не нижче рівня
керівника
обласної
прокуратури,
керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки,
а у випадках, передбачених цим Кодексом, - слідчий
суддя за клопотанням слідчого, погодженого з
прокурором не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особою, яка
виконує його обов’язки, або за клопотанням
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…
Стаття 264. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем
1. Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що
містяться в електронній інформаційній системі або їх
частин, доступ до електронної інформаційної системи або
її частини, а також отримання таких відомостей без
відома її власника, володільця або утримувача може
здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є
відомості про наявність інформації в електронній
інформаційній системі або її частині, що має значення для
певного досудового розслідування.
Відсутній.

…

прокурора не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особи, яка виконує
його обов’язки.
…
Стаття 264. Зняття інформації з електронних
інформаційних систем
1. Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що
містяться в електронній інформаційній системі або їх
частин, доступ до електронної інформаційної системи або
її частини, а також отримання таких відомостей без
відома її власника, володільця або утримувача може
здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо є
відомості про наявність інформації в електронній
інформаційній системі або її частині, що має значення для
певного досудового розслідування.
Пошук, виявлення і фіксація відомостей, що
містяться в електронній інформаційній системі
резидента Дія Сіті або їх частин, в обладнанні чи
матеріальному носії резидента Дія Сіті, а також
отримання таких відомостей без відома резидента Дія
Сіті може здійснюватися на підставі ухвали слідчого
судді, прийнятої за клопотанням слідчого чи
прокурора, за погодженням з прокурором не нижче
рівня керівника обласної прокуратури, керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки.
…
22

Стаття 322. Безперервність судового розгляду
…
2. Не вважаються порушеннями безперервності
судового розгляду випадки відкладення судового
засідання внаслідок:
…
7) надання доступу до речей чи документів або
доручення проведення слідчих (розшукових) дій у
випадках та порядку, передбачених статтею 333 цього
Кодексу.
…
Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий
порядок кримінального провадження
1. Особливий порядок кримінального провадження
застосовується стосовно:
…
10) Голови Національного агентства з питань
запобігання корупції, його заступника.
Відсутній.
Стаття 481. Повідомлення про підозру
1. Письмове повідомлення про підозру здійснюється:
…
4)
Генеральному
прокурору
заступником
Генерального прокурора.
Відсутній.

…

Стаття 322. Безперервність судового розгляду
…
2. Не вважаються порушеннями безперервності
судового розгляду випадки відкладення судового
засідання внаслідок:
…
7) надання доступу до речей, документів чи
електронних доказів або доручення проведення слідчих
(розшукових) дій у випадках та порядку, передбачених
статтею 333 цього Кодексу.
…
Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий
порядок кримінального провадження
1. Особливий порядок кримінального провадження
застосовується стосовно:
…
10) Голови Національного агентства з питань
запобігання корупції, його заступника;
11) резидента Дія Сіті, його посадових осіб.
Стаття 481. Повідомлення про підозру
1. Письмове повідомлення про підозру здійснюється:
…
4)
Генеральному
прокурору
заступником
Генерального прокурора;
5) посадовій особі резидента Дія Сіті - прокурором
не нижче рівня керівника обласної прокуратури,
керівника прокуратури Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя, керівника Київської міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки.
…
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Відсутня.

4823. Особливості порядку притягнення до
кримінальної відповідальності, проведення слідчих
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій
стосовно резидентів Дія Сіті чи їх посадових осіб
1. Відомості, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення резидентом Дія Сіті
чи його посадовою особою, вносяться до Єдиного
реєстру
досудових
розслідувань
виключно
прокурором не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особою, яка
виконує його обов’язки, у порядку, встановленому
цим Кодексом.
2. Прокурор не нижче рівня керівника обласної
прокуратури, керівника прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, керівника
Київської міської прокуратури або особа, яка виконує
його обов’язки, одночасно із внесенням до Єдиного
реєстру
досудових
розслідувань
відомостей,
передбачених частиною першою цієї статті,
зобов’язаний визначити підслідність відповідно до
правил, передбачених цим Кодексом.
3. До клопотання про дозвіл на проведення обшуку
житла чи іншого володіння резидента Дія Сіті чи його
посадової особи до слідчого судді, суду обов'язково
додається витяг із реєстру резидентів Дія Сіті.
4. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи
домашнього арешту, обшук, порушення таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
24

Відсутня.

Народні депутати України

кореспонденції, а також про застосування інших
заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових)
дій, що відповідно до закону обмежують права і
свободи резидента Дія Сіті, його посадової особи,
розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді,
мають бути подані прокурором не нижче рівня
керівника
обласної
прокуратури,
керівника
прокуратури Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя,
керівника
Київської
міської
прокуратури або особою, яка виконує його обов’язки.
Кримінальний кодекс України
Стаття 3651. Перевищення влади або службових
повноважень щодо резидента Дія Сіті
1. Перевищення влади або службових повноважень
щодо резидента Дія Сіті, тобто вчинення працівником
правоохоронного органу дій з проведення досудового
розслідування щодо резидента Дія Сіті за завідомо
недостовірними для нього обставинами, карається обмеженням волі на строк від двох до
п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до
п’яти років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльність на строк до
трьох років.

Чернєв Є.В. (посв. №26)
Гетманцев Д.О. (посв.№20) та інші
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