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ТЕРМІНИ 
 

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) (елект-
ронна адреса: https://ec.europa.eu/anti-fraud/) - єдиний орган ЄС, уповно-

важений виявляти, розслідувати і припиняти шахрайство з використан-

ням коштів ЄС. 

Європейська судова мережа (EJN) (електронна адреса: 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx) - це мережа наці-

ональних контактних пунктів для сприяння співробітництву судових 
органів у кримінальних справах. 

Європол (Європейський поліцейський офіс) (електронна адреса: 
https://www.europol.europa.eu/) – правоохоронний орган Європейського 

союзу, завданнями якого є координація роботи національних служб у 

боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і поліпшення ін-

формаційного обміну між національними поліцейськими службами. 

Євроюст, Агентство Європейського Союзу зі співробітництва в 
галузі кримінального правосуддя, (електронна адреса: 

https://www.eurojust.europa.eu/) - центр, розташований в Гаазі, Нідерлан-

ди, де національні судові органи тісно співпрацюють в боротьбі з серйо-

зною організованою транскордонною злочинністю.  

Інтерпол (електронна адреса: https://www.interpol.int/) - міжнарод-
на організація кримінальної поліції, міжурядова організація, що 

об’єднує 194 країни-члена. Вступ України до Інтерполу відбувся на під-

ставі постанови Кабінету Міністрів України «Про вступ України до Ін-
терполу» від 30.09.1992 року № 555. 

Злочин, пов’язаний з автотранспортними засобами означає ви-

крадення або незаконне привласнення автотранспортних засобів, ван-
тажних автомобілів, напівпричепів, вантажу вантажних автомобілів або 

напівпричепів, автобусів, мотоциклів, фургонів та автотранспортних за-

собів сільськогосподарського призначення, спеціальної автотранспорт-

ної техніки, запчастин до таких автотранспортних засобів, а також 

отримання та приховування таких об’єктів. 

Злочин, пов’язаний з ядерними та радіоактивними речовина-
ми означає кримінальні правопорушення, перелічені в статті 7(1) Кон-

венції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, 

яку підписано в м. Відень та м. Нью-Йорк 3 березня 1980 року та яка 

стосується ядерних та/або радіоактивних матеріалів, визначених у статті 
197 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної 

енергії та Директиві Ради 96/29/Euratom від 13 травня 1996 року, яка ви-

значає основні стандарти безпеки захисту здоров’я працівників та насе-

лення від небезпеки іонізованого випромінювання. 
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Національний контактний пункт - центральний пункт, який 
призначає Україна, зі здійснення контактів між компетентними органа-

ми України та Європолом. 

Незаконний обіг наркотиків означає кримінальні правопору-
шення, перелічені в статті 3(1) Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотро-

пних речовин від 20 грудня 1988 року та в положеннях, якими внесено 

поправки до цієї Конвенції або які її замінюють. 

Нелегальна діяльність, пов’язана з відмиванням коштів озна-
чає злочини, перелічені у статті 6(1)-(3) Конвенції Ради Європи про від-

мивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом, яку підписано в м. Страсбург 8 листопада 1990 року. 

Нелегальне перевезення іммігрантів означає діяльність, що має 
на меті навмисне сприяння з метою отримання фінансових прибутків 

в’їздові на територію держав-членів, проживанню або працевлаштуван-

ню на ній усупереч правилам та умовам, які застосовуються на їхніх те-

риторіях. 

Організована злочинна група згідно Конвенції ООН проти тран-
снаціональної організованої злочинності, означає структурно оформле-

ну групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного 

періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох 
серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до Кон-

венції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або 

іншу матеріальну вигоду. 

Серйозний злочин згідно Конвенції ООН проти транснаціональ-
ної організованої злочинності, означає злочин, який карається позбав-

ленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш 

суворою мірою покарання. 

Торгівля людьми означає набір, транспортування, передачу, пере-
ховування або прийняття осіб шляхом погрози або застосування насильст-

ва чи інших форм примушування, викрадення, шахрайства, введення в 

оману, зловживання владою або вразливого стану особи/осіб, або надання 

чи отримання грошових виплат або винагороди за згоду особи, яка має 

контроль над іншою особою, з метою експлуатації. Експлуатація, щонай-

менше, включає проституцію чи інші форми сексуальної експлуатації, ви-

робництво, торгівлю та розповсюдження матеріалів, що містять дитячу 

порнографію, примусову працю чи надання послуг, рабство чи діяльність, 
подібну до рабства, каторжні роботи або видалення органів. 

Транснаціональний злочин, згідно ст. 3 Конвенції ООН Проти 

транснаціональної злочинності означає якщо він вчинений у більш ніж 
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одній державі; він вчинений в одній державі, але істотна частина його 

підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій 

державі; він вчинений в одній державі, але за участю організованої зло-

чинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній дер-

жаві; або він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають 

місце в іншій державі.  

Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН, 

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime), вебсайт: 

unodc.org – установа у складі ООН, місія якої полягає у сприянні глоба-

льному миру та безпеці, правам людини та розвитку, шляхом убезпе-
чення світу від наркотиків, злочинності, корупції та тероризму. 

«EU POLICY CYCLE – EMPACT» – чотирирічний цикл (цикл 

методологія), що переводить стратегічні цілі на європейському рівні в 

конкретні оперативні дії проти серйозної і організованою злочинності, 
оптимізує координацію і співпрацю з пріоритетів в сфері злочинності, 

узгодженим усіма державами -членами. 

FATF, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відми-

ванням грошей (електронна адреса: https://www.fatf-gafi.org/) - це між-
урядова організація з нагляду за відмиванням грошей і фінансуванням 

тероризму, а також орган, який встановлює міжнародні стандарти, 

спрямовані на запобігання цієї незаконної діяльності та шкоди, яку вона 

завдає суспільству.  

GRECO, Група держав Ради Європи проти корупції (електрон-
на адреса: https://www.coe.int/en/web/greco) - міжнародна організація, 

створена Радою Європи в 1999 році, основною метою якої є допомога 

країнам-учасницям у боротьбі з корупцією. 

MONEYVAL, Комітет експертів з оцінки заходів щодо боротьби 
з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (електронна адреса: 

https://www.coe.int/en/web/moneyval/home) є постійним наглядовим орга-

ном Ради Європи, якому доручено оцінювати відповідність основним мі-

жнародним стандартам щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню 

тероризму та ефективність їх реалізації, а також вироблення рекомендацій 

національним урядам щодо необхідних поліпшень їх систем. 

SOCTA (Serious and organised crime threat assessment) – оцінка 

загроз серйозної та організованої злочинності, аналіз середовища існу-

вання організованої злочинності в ЄС, визначення загроз та пріоритетів 

діяльності правоохоронних органів щодо її нейтралізації. Матеріалами 
для аналізу є бази даних Європолу та анкети, подані державами-

членами та партнерами. 

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.coe.int/en/web/greco
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ВСТУП 

 

Світові зміни, що викликані розвитком технологій, мобільністю, 

темпом переміщення населення, товарів та знань впливають на всі сфері 

соціального життя членів суспільства. Організована злочинність також 

набуває нових форм існування, заходів та засобів приховування своєї 
діяльності, способів розширення сфер впливу. Поєднання досвіду теро-

ристичних та злочинних організацій, їх консолідація та співпраця ство-

рюють загрозу не тільки для окремих країн чи співдружностей, а й для 

міжнародної безпеки. Уряди більшості країн спрямовують свої зусилля 

на вивчення організованої злочинності, визначення нових прийомів та 

методів її виявлення та нейтралізації.  

За даними директора Європола Р. Уейнрайта у 2013 році в Євро-
пейському Союзі діяли не менш ніж 3600 міжнародних злочинних груп, 

а в 2017 році в SOCTA було виявлено біля 5000 міжнародних організо-

ваних злочинних груп, що розслідуються в Європейському Союзі. Від-

повідно до SOCTA 2021 біля 40 % злочинних мереж, що діють в ЄС бе-

руть участь у торгівлі наркотиками, 60% застосовують насилля в межах 

свого кримінального бізнесу, 80% використовують легальні бізнес-

структури, дві третини злочинців регулярно використовують корупційні 

зв’язки. 
Відповідно до Стратегії боротьби з організованою злочинністю, 

схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1126-р від 

16 вересня 2020 року міжнародне співробітництво у сфері боротьби з 

організованою злочинністю є одним із основних напрямів її реалізації і 

здійснюється шляхом: 

 забезпечення дієвого співробітництва з Міжнародною орга-
нізацією кримінальної поліції - Інтерполом, Європейським поліцейсь-

ким офісом (Європолом) та іншими міжнародними партнерами на двос-

торонній та багатосторонній основі відповідно до національного зако-

нодавства і міжнародних договорів; 

 підвищення ефективності співпраці з правоохоронними 
структурами іноземних держав, що здійснюється в такий спосіб: 

1) розвиток і перегляд договірно-правової бази, що регламентує 

міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочин-

ністю; 
2) обмін відомостями про організовані злочинні угруповання та 

осіб, що беруть участь в їх діяльності; 

3) організація та здійснення спільних оперативних заходів і тран-
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скордонних операцій щодо припинення організованої злочинної діяль-

ності та запобігання їй; 

4) розширення обміну досвідом, стажування та спільне навчан-

ня фахівців спеціальних підрозділів із боротьби з організованою зло-

чинністю, зокрема за напрямами, визначеними в статтях 27 і 29 Конвен-

ції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності; 

 ініціювання запровадження проектів міжнародної технічної 

допомоги, спрямованих на посилення можливостей органів, що здійс-

нюють боротьбу з організованою злочинністю, щодо постачання сучас-
ної спеціальної техніки, озброєння, інших засобів боротьби з організо-

ваною злочинністю; 

 сприяння налагодженню багатосторонніх відносин із закла-

дами освіти та науковими установами іноземних держав, які спеціалі-
зуються на підготовці відповідних фахівців та проведенні кримінологі-

чних досліджень. 

Запропонована робота є спробою узагальнення окремих аспектів 

світового досвіду в боротьбі з організованими злочинними групами, 

злочинними організаціями або злочинною спільнотою, що може бути 

використано у побудові вітчизняної методології діяльності правоохо-

ронних органів для протидії цьому явищу. 
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1. СТАН ТА РІВЕНЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ 

ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2016-2020 РОКИ 

 

При вивченні організованої злочинності особливий інтерес пред-

ставляє злочинність з транснаціональними зв’язками на фоні загальної 
кількості вчинених правопорушень з ознаками організованої злочиннос-

ті. Окремий облік стану організованої злочинності в Україні ведеться з 

2016 року, тому статистичні спостереження проводяться за останні 

п’ять років. 

Так, за офіційними статистичними даними Генеральної прокура-

тури за 2016 рік в Україні виявлено – всього 136 організованих груп 

(далі – ОГ) та злочинних організацій (далі – ЗО), з них організованих 

груп – 133, злочинних організацій – 3. Із загальної кількості організова-
них груп транснаціональні зв’язки мають – 4, з них з ознаками злочин-

ної організації – 0. Кількість осіб, які вчинили кримінальні правопору-

шення в складі ОГ та ЗО з транснаціональними зв’язками склала – 30, з 

них – 5 осіб в складі злочинної організації. 

За 2017 рік в Україні виявлено – всього 210 організованих груп 

та злочинних організацій, з них організованих груп – 205, злочинних ор-

ганізацій – 5. Із загальної кількості організованих груп транснаціональні 
зв’язки мають – 11, з них з ознаками злочинної організації – 0. Кількість 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ та ЗО з тра-

нснаціональними зв’язками склала – 41, з них – 11 осіб в складі злочин-

ної організації. 

За 2018 рік в Україні виявлено – всього 288 організованих груп 

та злочинних організацій, з них організованих груп – 276, злочинних ор-

ганізацій – 12. Із загальної кількості організованих груп транснаціона-

льні зв’язки мають – 7 груп, з них з ознаками злочинної організації – 0. 
Кількість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ та 

ЗО з транснаціональними зв’язками склала – 35, з них – 6 осіб в складі 

злочинної організації. 

За 2019 рік в Україні виявлено – всього 293 організованих груп 

та  злочинних організацій, з них організованих груп – 277, злочинних 

організацій – 16. Із загальної кількості виявлених груп транснаціональні 

зв’язки мають – 6, з них з ознаками злочинної організації – 0. Кількість 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ та ЗО з тра-
нснаціональними зв’язками склала – 39, з них – 9 осіб в складі злочин-

ної організації. 

За 2020 рік в Україні виявлено – всього 377 організованих груп 

та злочинних організацій, з них організованих груп – 355, злочинних ор-
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ганізацій – 21. Із загальної кількості транснаціональні зв’язки мають – 

11 таких груп, з них одна група з ознаками злочинної організації. Кіль-

кість осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в складі ОГ та ЗО з 

транснаціональними зв’язками склала – 58, з них – 16 осіб в складі зло-

чинної організації. 

 
Діаграма 1 

Кількість облікованих організованих груп та злочинних організацій  

за період 2016-2020 років 

 

 
 

Діаграма 2 

Кількість організованих груп, які мають транснаціональні зв’язки 
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Діаграма 3 

Кількість осіб, які вчинили кримінальне правопорушення  

в складі організованих груп та злочинних організацій  

з транснаціональними зв’язками 

 

За останні п’ять років, ми можемо побачити негативну динаміку 

стану організованої злочинності, яка має тенденцію до щорічного збі-

льшення. Якісна характеристика організованої злочинності як структур-

на частина загальної кількості злочинності складає взагалі невелику ча-
стку. Так, у 2016 році питома вага організованої злочинності склала 0,02 

% від загальної кількості вчинених злочинів; у 2017 році питома вага 

ОГ та ЗО склала 0,04 %; у 2018 році питома вага склала вже 0,06 %, у в 

2019 році – 0,07 %, у 2020 році такий показник склав – 0,1%. Тож, на 

фоні загального зниження рівня злочинності у 2018-2020 роках рівень 

організованої злочинності збільшився. Крім того, це стосується як са-

мих груп, так і кількості їх учасників. Варто зазначити, що є негативна 

динаміка щодо транснаціональної організованої злочинності і відсоток 
викриття груп з ознаками транснаціональних зв’язків невеликий. За 

п’ять років в Україні викрито лише одну злочинну організацію з озна-

ками транснаціональних зв’язків. Щодо кількості осіб, які вчинили кри-

мінальні правопорушення в складі організованих груп та злочинних ор-

ганізацій з транснаціональними зв’язками їх кількість зросла з 30 осіб, у 

2016 році, до 58, у 2020 році (Діаграма 3). Такі показники викликають 

занепокоєння та провадження більш дієвих заходів щодо протидії вка-
заному виду злочинності. 
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2. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Згідно ст. 3 Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності, 

злочин носить транснаціональний характер, якщо:  

 він вчинений у більш ніж одній державі;  

 він вчинений в одній державі, але істотна частина його підгото-
вки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;  

 він вчинений в одній державі, але за участю організованої 
злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній 

державі; 

 він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають 
місце в іншій державі.  

Поняття транснаціональної злочинності за національним кримі-

нальним законодавством не визначено. Однак, на підставі ст. 5 Конвен-

ції ООН проти транснаціональної організованої злочинності кожна 

Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які мо-

жуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних 

такі діяння, коли вони вчиняються навмисно: 

 обидва чи одне з таких діянь, не відносячи їх до замаху на вчинен-

ня злочину і незалежно від фактичного вчинення злочинного діяння:  

 змова з одним або декількома особами щодо вчинення серйо-

зного злочину, що переслідує мету, прямо чи посередньо пов'язану з 
одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди, причому, якщо 

це передбачено внутрішнім законодавством, також передбачається фак-

тичне вчинення одним з учасників змови будь-якої дії для реалізації  ці-

єї змови або причетність організованої злочинної групи;  

 діяння будь-якої особи, яка, усвідомлюючи або мету і зага-

льну злочинну діяльність організованої злочинної групи, або її наміри 

вчинити відповідні злочини, бере активну участь у: злочинній діяльнос-

ті організованої злочинної групи; інших видах діяльності організованої 
злочинної групи, усвідомлюючи, що її участь сприятиме досягненню 

вищезгаданої злочинної мети; 

 організацію, керівництво, пособництво, підбурювання, спри-

яння або надання порад щодо серйозного злочину, вчиненого за участю 

організованої злочинної групи. 

При чому, усвідомлення, намір, умисел, мета або змова, про які 

зазначено вище, можуть бути встановлені з об’єктивних фактичних об-
ставин справи. 

Держави-учасниці, внутрішнє законодавство яких як елемент 

складів злочинів, визнаних такими що, передбачає причетність органі-
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зованої злочинної групи, забезпечують, щоб їхнє внутрішнє законодав-

ство відносило до числа серйозних злочинів усі злочини, вчинені за уча-

стю організованих злочинних груп.  

Кримінальні правопорушення, які можуть мати ознаки тран-

снаціональних зв’язків за Кримінальним кодексом України: 

 умисне вбивство, ст. 115 КК України, у тому числі, вчинене на 
замовлення, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України; 

 захоплення заручників, ст. 147 КК України; 

 торгівля людьми, ст. 149 КК України; 

 крадіжка, ст. 185 КК України, у тому числі в особливо великих 
розмірах або вчинена організованою групою, ч. 5 ст. 185 КК України; 

 грабіж, ст. 186 КК України; 

 розбій, ст. 187 КК України; 

 вимагання, ст. 189 КК України; 

 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем, ст. 191 КК України, у тому числі 

в особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 191 КК України; 

 виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, переси-
лання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, 

збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів 

державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних 

елементів, ст. 199 КК України; 

 контрабанда, ст. 201 КК України; 

 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортуван-
ня з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204 КК України; 

 протидія законній господарській діяльності, ст. 206 КК України; 

 легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шля-
хом, ст. 209 КК України; 

 нецільове використання бюджетних коштів, здійснення вида-
тків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюдже-

тних призначень або з їх перевищенням, ст. 210 КК України; 

 ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 
ст. 212 КК України; 

 шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222 КК України; 

 порушення правил охорони або використання надр, ст. 240 КК 
України; 

 незаконне видобування, збут, придбання, передача, переси-
лання, перевезення, переробка бурштину, ст. 240

1
 КК України; 

 незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, 
збут лісу, ст. 246 КК України; 
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 створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 

організацією, а також участь у ній, ст. 255 КК України; 

 бандитизм, ст. 257 КК України; 

 терористичний акт, ст. 258 КК України; 

 фінансування тероризму, ст. 258
5
 КК України; 

 незаконний обіг зброї, ст. ст. 262, 263, 263
1
 КК України; 

 контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів чи прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, ст. 

305 КК України; 

 використання коштів, здобутих від незаконного обігу нарко-
тичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруй-

них чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарсь-

ких засобів, ст. 306 КК України; 

 злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я насе-

лення, ст. ст. 307-327 КК України;  

 незаконне переправлення осіб через державний кордон Украї-
ни, ст. 332 КК України; 

 примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов’язань, ст. 355 КК України; 

 отримання неправомірної вигоди, ст. ст. 368-370 КК України. 

Крім того, до вищезазначеного переліку можуть входити і інші 

види кримінальних правопорушень, відповідно до конкретної ситуації. 

Так, наприклад, 14.02.2014 року Тернопільський міськрайонний 
суд Тернопільської області у відкритому судовому засіданні розглядав 

справу про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, 

передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 305 КК України (в редак-

ції від 05.07.2012 року), ч. 3 ст. 307 КК України (в редакції від 

06.10.2011 року). Обвинувачений упродовж 2010-2011 років встановив 

та налагодив зв’язки з громадянами Республіки Польща та Республіки 

Еквадор, які вчиняють злочини в сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів, під виглядом здійснення міжнародної підприємницької діяльно-
сті. Зокрема, обвинувачений дізнався про способи та методи незаконно-

го придбання, переміщення через митні кордони та канали збуту нарко-

тичних засобів. Усвідомлюючи, що цей вид незаконної діяльності є ви-

сокоприбутковим, оскільки вартість кокаїну у Європі набагато вища, 

ніж у країнах Південної Америки та використовуючи здобутий досвід, 

обвинувачений дійшов висновку про необхідність створення злочинної 

організації та залучити до неї громадян різних країн світу між якими чі-
тко розподілити ролі. Для реалізації мети створення злочинної організа-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
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ції, обвинувачений вступив у злочинну змову з іншою особою громадя-

нином Республіки Польща, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, та разом із ним розробили єдиний план учинення злочинів 

пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.  

Особу обвинуваченого судом було визнано винним у вчиненні 

кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 
3 ст. 305 КК України (в редакції від 05.07.2012 року), ч. 3 ст. 307 КК 

України (в редакції від 06.10.2011 року) і призначено йому покарання : 

за ч. 1 ст. 255 КК України - 6 (шість) років позбавлення волі; за ч. 3 ст. 

305 КК України (в редакції від 05.07.2012 року) із застосуванням ч. 1 ст. 

69 КК України - 8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією нарко-

тичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією 

всього належного йому на праві власності майна; за ч. 3 ст. 307 КК 

України (в редакції від 06.10.2011 року) із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК 
України - 7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього належ-

ного йому на праві власності майна. 

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шля-

хом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне 

покарання було призначено у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з 

конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та 

з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. 
Слід також звернути увагу на існування компромісу між державою 

та особою, яка вчинила певне із зазначених вище кримінальних правопо-

рушень, яке знаходить свій прояв у можливості застосування до таких 

осіб звільнення від кримінальної відповідальності. Основна мета такого 

компромісу допомога такої особи у викритті інших кримінальних право-

порушень, що мають більшу суспільну небезпеку або відвернення своїми 

активними діями більш шкідливих наслідків. Застосування цього пільго-

вого інституту здійснюється за дотримання відповідних умов, передба-
чених Особливою частиною Кримінального кодексу України.  

Таким чином, відповідно до : 

 ч. 4 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язко-

вих платежів)» КК України «Особа, яка вчинила діяння, передбачені ча-
стинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою 

(якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи 

державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ст. 212 

КК України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, 

збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану дер-

жаві їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)»;  

 ч. 6 ст. 255 «Створення, керівництво злочинною спільнотою 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#311
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або злочинною організацією, а також участь у ній» «Звільняється від 

кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника 

злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною 

другою або третьою ст. 255 КК України, якщо вона до повідомлення їй 

про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про 

створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її 
розкриттю»;  

 ч. 6 ст. 258 «Терористичний акт» «Особа звільняється від кри-

мінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою ці-

єї статті в частині погрози вчинення терористичного акту, якщо вона до 
повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно пові-

домила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припинен-

ню або розкриттю, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було 

відвернено небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння 

значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її 

діях немає складу іншого злочину»;  

 ч. 4 ст. 2585 «Фінансування тероризму» «Особа, крім організа-
тора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від 

кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо 

вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності по-

відомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином 
сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала 

або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого 

злочину»;  

 ч. 3 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припа-
сами або вибуховими речовинами» «Звільняється від кримінальної відпо-

відальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою 

або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, 

бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої»;  

 ч. 4 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, пси-

хотропних речовин або їх аналогів» «Особа, яка добровільно здала нар-

котичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело 

їх придбання або сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, 

пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відпо-

відальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, збе-
рігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина 

перша статті 309 КК України)»;  

 ч. 4 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотро-
пних речовин або їх аналогів без мети збуту» «Особа, яка добровільно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1698
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1698
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2148
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2148
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звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркома-

нії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені 

частиною першою цієї статті 309 КК України»;  

 ч. 4 ст. 311 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» «Особа, яка добро-

вільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготов-

лення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх 

придбання або сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, пов'яза-

них із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотроп-

них речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідально-
сті за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-

ревезення, пересилання (частина перша статті 311 КК України)»;  

 ч. 5 ст. 321 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних 
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських за-

собів» «Особа, яка добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, 

що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні 

чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або 

сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звіль-

няється від кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання отруй-
них чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропни-

ми чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, а 

також за вчинення таких дій без спеціального на те дозволу (частина 

перша статті 321 КК України) щодо обладнання, призначеного для ви-

робництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є 

наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи си-

льнодіючих лікарських засобів»;  

 ч. 4 ст. 3211 «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фаль-
сифікованих лікарських засобів» «Особа, яка добровільно здала фаль-

сифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприя-

ла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від криміна-

льної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи збе-
рігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засо-

бів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, 

транзит через її територію (частина перша статті 3211 КК України, якщо 

такі дії не створили загрози для життя чи здоров’я людей)».  

Для порівняння, деякі зарубіжні країни також регламентують 

можливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності 

за подібні, вітчизняному закону про кримінальну відповідальність, кри-
мінальні правопорушення.  
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Так, Кримінальний кодекс Республіки Казахстан у примітці до 

ст. 244 «Ухилення громадянина від сплати податку і (або) інших обо-

в'язкових платежів до бюджету» КК РК визначає, що особа, яка вчи-

нила діяння, передбачене статтею 244 КК РК, звільняється від криміна-

льної відповідальності в разі добровільної сплати заборгованості по по-

датках і (або) інших обов'язкових платежах до бюджету, а також пені, 
встановлених законодавством Республіки Казахстан; ст. 262 «Створен-

ня і керівництво організованою групою, злочинною організацією, а так 

само участь у них» КК РК - особа, яка добровільно припинила участь в 

злочинній групі і активно сприяла розкриттю чи припиненню злочинів, 

скоєних або вчинених злочинною групою, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо в її діях не міститься складу іншого злочину; ст. 

255 «Акт тероризму» КК РК - особа, яка бере участь у підготовці акту 

тероризму, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 
своєчасним попередженням державних органів або іншим способом 

сприяла запобіганню акту тероризму і якщо в її діях не міститься складу 

іншого злочину; ст. 258 «Фінансування терористичної або екстремі-

стської діяльності і інше пособництво тероризму або екстремізму» КК 

РК - особа, яка здійснює фінансування терористичної або екстремістсь-

кої діяльності і інше пособництво тероризму або екстремізму під загро-

зою насильства і добровільно заявила про це, а також активно сприяла 
розкриттю чи припиненню злочину, звільняється від кримінальної від-

повідальності, якщо в її діях не міститься складу іншого злочину; ст. 

287 «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або 

носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв» КК 

РК - особа, яка добровільно здала предмети, зазначені у цій статті, зві-

льняється від кримінальної відповідальності, якщо в її діях не міститься 

складу іншого злочину. Не визнається добровільною здача предметів, 

зазначених у цій статті, в разі їх вилучення при затриманні особи, а та-
кож при провадженні слідчих дій по їх виявленню та вилученню; ст. 

296 «Незаконне поводження з наркотичними засобами, психотропними 

речовинами, їх аналогами без мети збуту» КК РК - особа, яка доброві-

льно здала наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, преку-

рсори, придбані нею для особистого споживання, або добровільно звер-

нулася до медичного закладу за наданням медичної допомоги у зв'язку 

зі вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в 

немедичних цілях, або активно сприяла розкриттю чи припиненню зло-
чинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотроп-

них речовин, їх аналогів, прекурсорів, викриттям осіб, які їх вчинили, 

виявленням майна, здобутого злочинним шляхом, звільняється від кри-

мінальної відповідальності за ст. 296 КК РК. 
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Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки у примітці 

до ст. 214 «Тероризм» визначає, що особа, яка брала участь у підготовці 

терористичного діяння, звільняється від кримінальної відповідальності 

у разі, якщо, своєчасно попередить органи влади, або іншим способом 

надасть допомогу запобіганню подібного діяння, з умовою, що в її діян-

нях не має складу іншого злочину; ст. 214
1
 «Фінансування тероризму» - 

особа, яка вчинила діяння, передбачене статтею 214
1
 КК РА, яка надала 

допомогу в запобіганні подібного терористичного діяння шляхом своє-

часного повідомлення органів влади або іншим способом, звільняється 

від кримінальної відповідальності за відсутності в її діянні складу іншо-

го злочину; ст. 228 «Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, 

перевезення або носіння зброї, комплектуючих деталей до неї, боєпри-

пасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв» - особа, яка добровіль-

но здала предмети, зазначені у цій статті, звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо в її діях не міститься інший склад злочину; ст. 

234 «Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, пе-

ревезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних ре-

човин або їх прекурсорів» - особа, яка добровільно здала наркотичні за-

соби, психотропні речовини або їх прекурсори і активно сприяла розк-

риттю чи припиненню злочинів, пов'язаних з незаконним обігом нарко-

тичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, викриттям 
осіб, які їх вчинили, виявленням майна, здобутого злочинним шляхом, 

звільняється від кримінальної відповідальності за даний злочин. 

Кримінальний кодекс Грузії у примітці до ст. 223 «Створення 

незаконного формування, керівництво їм, членство, участь у такому 

формуванні або (і) здійснення іншої діяльності на користь незаконного 

формування» закріплено, що особа, яка добровільно припинила діяння, 

передбачене цією статтею, і здала предмет, зазначений у частині першій 

примітки до ст. 223 КК Грузії (у разі володіння ним), звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо її діяння зовсім позбавлене ознак 

іншого злочину. 

Кримінальний кодекс Республіки Молдова у ч. 5 ст. 217 «Незакон-

ний обіг наркотиків, етноботанічних засобів або їх аналогів не з метою 

відчуження» визначено, що особа, яка вчинила дії, передбачені ст. 217 або 

217
1
, звільняється від кримінальної відповідальності у разі, якщо вона ак-

тивно сприяла виявленню або запобіганню злочину, пов'язаного з неза-

конним обігом наркотиків, етноботанічних засобів або їх аналогів, за до-
помогою явки з повинною, добровільної здачі наркотичних, психотропних 

речовин або їх аналогів, посилання на джерело придбання даних речовин, 

встановленню осіб, що сприяли вчиненню злочину, виявленню грошових 

коштів, майна та доходів, отриманих внаслідок вчинення злочину. Не мо-
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же вважатися добровільною здачею наркотиків, етноботанічних засобів 

або їх аналогів вилучення даних речовин при затриманні особи, а також 

при здійсненні дій кримінального переслідування за їх виявлення та вилу-

чення; ч. 6 ст. 278 «Терористичний акт» - особа, яка брала участь у під-

готовці терористичного акту, звільняється від кримінальної відповідаль-

ності, якщо вона своєчасним попередженням органів влади або іншим 
шляхом сприяла запобіганню здійснення терористичного акту і якщо в ді-

ях цієї особи немає іншого складу злочину; ч. 3 ст. 290 «Незаконне носін-

ня, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт або збут зброї і боєпри-

пасів, їх розкрадання» - особа, яка добровільно здала вогнепальну зброю 

або боєприпаси, які зберігалися у неї без відповідного дозволу, звільняєть-

ся від кримінальної відповідальності. 

Кримінальний кодекс Туркменістану у примітці до ст. 271
1
 «Фі-

нансування тероризму» містить наступне, - особа, яка вчинила злочин, 
передбачений цією статтею, в результаті застосування або загрози за-

стосування до неї насильства, звільняється від кримінальної відповіда-

льності, якщо вона своєчасно повідомила про це в органи державної 

влади, сприяла запобіганню і розкриттю злочину, і в її діях не міститься 

склад іншого злочину; ст. 275 «Створення організованої групи, злочин-

ного співтовариства і інших злочинних структур або участь у їх діяль-

ності» - особа, яка вчинила злочин, передбачений цією статтею, звіль-
няється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно при-

пинила злочинні дії, сприяла запобіганню, виявленню таких, що готу-

ються, вчиняються або вчинених злочинів, і в її діях не міститься склад 

іншого злочину; ст. 287 «Незаконне придбання, збут, зберігання, пере-

везення, пересилання чи носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин 

або вибухових пристроїв» - особа, яка добровільно здала предмети, за-

значені у цій статті, звільняється від кримінальної відповідальності, як-

що в її діях не міститься іншого складу злочину; ст. 292 «Незаконне ви-
готовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 

наркотичних засобів або психотропних речовин з метою збуту» - осо-

ба, яка добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини і 

активно сприяла розкриттю чи припиненню злочинів, пов'язаних з неза-

конним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, викрит-

тям осіб, які їх вчинили, виявленням майна, здобутого злочинним шля-

хом, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передба-

чені частинами першою або другою цієї статті; ст. 293 «Незаконне ви-
готовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи переси-

лання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту» - 

особа, яка добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речо-

вини і активно сприяла розкриттю чи припиненню злочинів, пов'язаних 
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з незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, 

викриттям осіб, які їх вчинили, виявленням майна, здобутого злочинним 

шляхом звільняється від кримінальної відповідальності за даний злочин. 

Кримінальний кодекс Таджикистану у примітці до ст. 179 «Те-

роризм» містить наступні положення, - особа, яка брала участь у підго-

товці акту тероризму, звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона своєчасним попередженням органів влади або іншим спосо-

бом сприяла запобіганню здійснення акту тероризму і якщо в діях цієї 

особи не міститься іншого складу злочину; ст. 187 «Організація зло-

чинного співтовариства (злочинної організації)» - особа, яка добровіль-

но заявила органам влади про участь у злочинному співтоваристві (зло-

чинній організації) і сприяла припиненню його діяльності, звільняється 

від кримінальної відповідальності, якщо в її діях не міститься іншого 

складу злочину; ст. 195 «Незаконне придбання, передача, збут, збері-
гання, транспортування або носіння зброї, боєприпасів, вибухових речо-

вин і вибухових пристроїв» - особа, яка добровільно здала предмети, за-

значені у цій статті, звільняється від кримінальної відповідальності, як-

що в її діях не міститься іншого складу злочину.  

Кримінальний кодекс Киргизстану у примітці до ст. 239 «Акт 

тероризму» закріплює, що особа, яка брала участь у підготовці акту те-

роризму, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, пе-
редбачені цією статтею, якщо вона своєчасним попередженням органів 

влади або іншим способом сприяла запобіганню акту тероризму; ст. 

248 «Створення організованої групи або участь у ній» - особа, яка доб-

ровільно припинила участь в організованій групі і яка повідомила від-

повідним органам державної влади відомості, що викривають інших 

осіб у створенні такої групи, керівництві нею або участі у ній, звільня-

ється від кримінальної відповідальності за участь в організованій групі; 

ст. 249 «Створення злочинної організації або участь у ній» - особа, яка 
добровільно припинила участь у злочинній організації і яка повідомила 

відповідним органам державної влади відомості, що викривають інших 

осіб у створенні такої організації, керівництві нею або входять до неї 

підрозділами або участі у ній, а також у створенні об'єднання організа-

торів, керівників чи інших представників організованих груп, звільня-

ється від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організа-

ції; ст. 253 «Незаконний обіг зброї, боєприпасів» - особа, яка добровіль-

но здала предмети, зазначені у цій статті, звільняється від кримінальної 
відповідальності за діяння, передбачене цією статтею; ст. 254 «Неза-

конне виготовлення зброї» - особа, яка добровільно здала предмети, за-

значені у цій статті, звільняється від кримінальної відповідальності за 

діяння, передбачені цією статтею; ст. 267 «Незаконне виготовлення на-
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ркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів з метою збуту» - 

особа, яка вчинила злочин, передбачений цією статтею, яка добровільно 

здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і активно 

сприяла розкриттю чи припиненню злочинів, пов’язаних з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, ви-

криттям осіб, які їх вчинили, виявленням майна, здобутого злочинним 
шляхом, звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, пе-

редбачене цією статтею.  

Кримінальний кодекс Республіки Вірменія у ч. 4 ст. 217 «Теро-

ризм» визначає, що особа, яка брала участь у підготовці акту тероризму, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона своєчасним 

повідомленням органам влади або іншим способом сприяла припинен-

ню акту тероризму і якщо її дії не містять іншого складу злочину; ч. 4 

ст. 223 «Створення злочинного співтовариства або участь у злочинно-
му співтоваристві» - особа, яка добровільно заявила державним орга-

нам про створення ним злочинного співтовариства, або про керівництво 

злочинним співтовариством, або про участь у злочинному співтоварист-

ві, і сприяла припиненню його діяльності, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо її дії не містять іншого складу злочину; ч. 5 ст. 

235 «Незаконні придбання, збут, зберігання, перевезення або носіння 

зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв» - особа, 
яка добровільно здала предмети, зазначені у цій статті, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо її дії не містять іншого складу зло-

чину; ч. 4 ст. 236 «Незаконне виготовлення зброї» - особа, яка доброві-

льно здала предмети, зазначені у цій статті, звільняється від криміналь-

ної відповідальності, якщо її дії не містять іншого складу злочину; ч. 6 

ст. 266 «Незаконний обіг наркотичних засобів або психотропних речо-

вин з метою збуту» - особа, яка добровільно здала наркотичні засоби 

або психотропні речовини, звільняється від кримінальної відповідаль-
ності за незаконні виготовлення, переробку, придбання, зберігання, пе-

ревезення чи пересилання або незаконний збут наркотичних засобів або 

психотропних речовин. 

Тож, варто зазначити, що в Кримінальному кодексі України 

йдеться про транснаціональну злочинність лише в одній статті – ч. 5 ст. 

143 КК «Порушення встановленого законом порядку трансплантації 

анатомічних матеріалів людини», де визначено як особливо кваліфіку-

ючу ознаку - порушення встановленого законом порядку застосування 
трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну 

шкоду здоров’ю потерпілого. Однак, роз’яснення щодо транснаціональ-

них організацій, які займаються незаконною трансплантацією анатоміч-

них матеріалів людини не дається.  
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3. МІЖНАРОДНІ СУБ’ЄКТИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ 

ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ, ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

АБО ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ  

 
Сучасний світ внаслідок взаємопроникнення інформації, ресур-

сів, традицій та культур зазнає змін, що стосуються в тому числі і орга-

нізованої злочинності. Такими тенденціями стурбовані уряди майже 

всіх країн та міжнародні організації. Сьогодні на міжнародній арені іс-

нують різні платформи та суб’єкти, однією із функцій яких є протидія 

організованій злочинності. Досліджуючи питання протидії організова-

ній злочинності не можна оминути питання корупції, тероризму, кіберз-

лочинності чи видів діяльності, що є прибутковими для злочинних 
структур. Незважаючи на велику кількість існуючих інституцій щодо 

боротьби з міжнародною організованою злочинністю, їх координація та 

взаємодія потребує суттєвого удосконалення. 

Особливості національного законодавства, процедурні складнос-

ті, суперництво чи протистояння між окремими країнами, роблять про-

цес міжнародного співробітництва іноді складним та повільним. На ві-

дмінну від діяльності державних органів та міжнародних інституцій, ор-
ганізована злочинність як на національному рівні, так і міжнародному, 

має більш високу оперативність дій та пристосованість до зовнішніх 

умов й, відповідно, меншу «обтяженість» процедурами узгодження. На 

необхідності укріплення міжнародного співробітництва в сфері бороть-

би з транснаціональною організованою злочинністю та «мінімізації ри-

зиків дублювання» неодноразово наголошується представниками між-

народних інституцій та правоохоронних органів.  

У відповідності до Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності міжнародне співробітництво в сфері боро-

тьби із організованою злочинністю здійснюється у таких основних 

напрямках:  

1) міжнародне співробітництво з метою конфіскації (ст. 13 Кон-

венції ООН проти транснаціональної організованої злочинності); 

2) екстрадиція (видача) (ст. 16 Конвенції ООН проти транснаціо-

нальної організованої злочинності); 

3) передача засуджених осіб (ст. 17 Конвенції ООН проти транс-
національної організованої злочинності); 

4) взаємна правова допомога (ст. 18 Конвенції ООН проти транс-

національної організованої злочинності); 

5) спільні розслідування (ст. 19 Конвенції ООН проти транснаці-
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ональної організованої злочинності). 

Згідно ст. 27 Конвенції ООН проти транснаціональної організо-

ваної злочинності співробітництво між правоохоронними органами 

здійснюється завдяки можливість укладання двосторонніх або багатос-

торонніх угод чи домовленостей про безпосереднє співробітництво і 

стосується передусім обміну інформацією та координації заходів. 
В цьому розділі буде визначено окремі суб’єкти міжнародної вза-

ємодії у боротьбі із організованою злочинністю, їх основні функції, що 

дозволяють правоохоронним органам здійснювати обмін інформацією, 

отримувати допомогу або брати спільну участь у окремих заходах. 

Статтею 1 Статуту ООН до мети цієї організації відносяться під-

тримання міжнародного миру та безпеки, здійснювати міжнародне спів-

робітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціаль-

ного, культурного та гуманітарного характеру. 
В складі ООН у 1997 році заснована спеціалізована установа - 

Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН, UNODC - 

United Nations Office on Drugs and Crime, вебсайт: unodc.org). Місія 

УНЗ ООН полягає у сприянні глобальному миру та безпеці, правам лю-

дини та розвитку, шляхом убезпечення світу від наркотиків, злочиннос-

ті, корупції та тероризму. 

Відповідно до Стратегії УНЗ ОО на 2021 - 2025 роки основними 
тематичними напрямами є наступні. 

1. Світова проблема наркотиків: 

 поліпшення профілактики, лікування та догляду; 

 ефективні заходи кримінального правосуддя по боротьбі з торгів-
лею людьми; 

 більш широкий доступ до контрольованих ліків для тих, хто їх по-
требує; 

 стійкі альтернативи вирощуванню заборонених наркотиків; 

 зміцнення міжнародного співробітництва між правоохоронними 

органами; 

 краще розуміння і моніторинг незаконних ринків наркотиків. 
2. Організована злочинність: 

 ефективні правові рамки для боротьби з транснаціональною орга-
нізованою злочинністю; 

 поліпшення розслідування і судового розгляду кримінальних 
справ, а також допомога потерпілим; 

 більш ефективні заходи реагування на кіберзлочини; 

 більш ретельний і своєчасний аналіз і моніторинг тенденцій. 
3. Корупція і економічна злочинність: 
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 зміцнення правової, політичної та інституційної бази для протидії 

корупції; 

 розширення співпраці між установами на місцевому, національно-

му та міжнародному рівнях з метою запобігання корупції та боротьби з 

нею; 

 прискорене запровадження рекомендацій механізму огляду Кон-
венції ООН проти корупції. 

4. Тероризм: 

 ефективні і підзвітні заходи кримінального правосуддя у відповідь 
на тероризм; 

 розширення міжнародного співробітництва в боротьбі з терориз-
мом і його фінансуванням; 

 застосування відповідних правам людини заходів для запобігання 
тероризму і захисту його жертв; 

 більш досконалі програми щодо запобігання насильницького екст-

ремізму, який може привести до тероризму, і боротьбі з ним. 

5. Попередження злочинності і кримінальне правосуддя: 

 розширений доступ до правосуддя для всіх, особливо для най-

більш уразливих; 

 ефективне попередження злочинності, засноване на спільності та 
знаннях;  

 більш ефективне запобігання насильству і розширення доступу до 
правосуддя з урахуванням гендерних аспектів; 

 посилене запобігання насильству щодо дітей та реагування на ньо-
го; 

 реформи щодо забезпечення безпечного та гуманного утримання 

взятих під варту. 

УНЗ ООН розроблено Програму по складанню прохань про на-
дання взаємної правової допомоги (Програма взаємної правової допо-

моги) (електронна адреса: https://www.unodc.org/unodc/ru/organized-

crime/international-cooperation-tools.html). Програму розроблено для на-

дання допомоги фахівцям в галузі кримінального правосуддя в операти-

вному складанні прохань про надання взаємної правової допомоги, що 

сприяє розширенню співробітництва між державами і прискоренню реа-

гування на такі прохання. Інструмент являє собою окремий додаток на 
основі HTML, здатний працювати на мобільних і комп’ютерних при-

строях. Додаток служить керівництвом для фахівців в галузі криміналь-

ного правосуддя на кожному етапі процесу складання запитів взаємну 

правову допомогу і надає всю необхідну інформацію.  

УНЗ ООН для сприяння розповсюдженню інформації щодо ім-

https://www.unodc.org/unodc/ru/organized-crime/international-cooperation-tools.html
https://www.unodc.org/unodc/ru/organized-crime/international-cooperation-tools.html
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плементації Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності та трьох протоколів до неї розроблено портал управлін-

ня знаннями SHERLOC (Обмін електронними ресурсами та законами 

про злочинність) (електронна адреса: 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/). 

Також УНЗ ООН запроваджено ініціативу «Освіта для правосуд-
дя» (E4J) (електронна адреса: https://www.unodc.org/e4j/ru/index.html), 

що спрямована на запобігання злочинності та просування культури за-

конності у вигляді освітніх заходів, призначених для початкового, сере-

днього та вищого рівнів. Ці заходи допомагають педагогам навчити на-

ступне покоління краще розуміти і вирішувати проблеми, які можуть 

підірвати верховенство закону, і спонукають учнів брати активну участь 

в житті своїх громад і майбутніх професій в цьому відношенні. Набір 

продуктів і заходів для початкової та середньої школи був розроблений 
в партнерстві з ЮНЕСКО. 

В рамках ініціативи «Освіта для правосуддя» (E4J) УНЗ ООН 

спільно з вченими створило і спільно розробило серію рецензованих 

університетських модулів і інших інструментів, щоб допомогти їм у ви-

кладанні деяких з найбільш серйозних загроз сучасності. Зокрема, E4J 

спрямований на підтримку викладачів і вчених вищих навчальних за-

кладів в їх зусиллях по передачі знань і формування більш глибокого 
розуміння питань, пов’язаних з верховенством закону, з упором на пре-

дметні галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя, 

боротьбу із корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми і 

незаконним ввезенням мігрантів, вогнепальної зброї, кіберзлочинність, 

злочини проти дикої природи, боротьбу з тероризмом, а також сумлін-

ність і етика. 

Інтерпол (електронна адреса: https://www.interpol.int/) - між-

народна організація кримінальної поліції, міжурядова організація, що 
об’єднує 194 країни-члена. Вступ України до Інтерполу відбувся на під-

ставі постанови Кабінету Міністрів України «Про вступ України до Ін-

терполу» від 30.09.1992 року № 555 шляхом подачі відповідної заявки 

від імені Уряду України про її вступ до цієї організації.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 25.03.1993 

року «Про Національне центральне бюро Інтерполу» визначено, що 

«взаємодія правоохоронних органів України з компетентними органами 

зарубіжних держав щодо вирішення питань боротьби із злочинністю, 
що має транснаціональний характер або виходить за межі країни, здійс-

нюється лише через Національне центральне бюро Інтерполу». Як На-

ціональне центральне бюро Інтерполу в Україні виступає Національна 

поліція.  

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://www.unodc.org/e4j/ru/index.html
https://www.interpol.int/
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Інтерпол має кілька проектів, що стосуються боротьби із органі-

зованою злочинністю. Проект «Fortaleza» зосереджений на криміналь-

них структурах, які беруть свій початок в Латинській Америці, але ма-

ють глобальний вплив. Проект «Millennium» допомагає країнам іденти-

фікувати людей і компанії, які стоять за транснаціональною євразійсь-

кою організованою злочинністю. Проект «I-CAN» - трирічна (2020-2023 
рр.) ініціатива, яка об’єднує окремі країни для переходу на новий рівень 

багатостороннього співробітництва поліції в боротьбі з «Ндрангета». 

Він координує міжнародний правоохоронний підхід, використовуючи 

можливості і аналітичні інструменти Інтерполу для обміну досвідом, 

розвідданими і передовим досвідом. Цей проект, фінансований Депар-

таментом громадської безпеки Італії, сприяє підвищенню обізнаності та 

розуміння в усьому світі про «Ндрангета» і їх способи роботи, перетво-

рюючи розвідувальні дані в арешти і руйнуючи її мережі та операції. 
Проєкт «AOC (Asian Organized Crime)» (Азіатська організована злочин-

ність) спрямований на боротьбу з цими складними і широко поширени-

ми злочинними мережами. Проєкт являє собою форум, на якому право-

охоронні органи всього світу можуть обмінюватися розвідувальними 

даними і досвідом. Азіатсько-Тихоокеанська група експертів з організо-

ваної злочинності проводить регулярні зустрічі для обміну інформацією 

про останні тенденції в області злочинності і методах роботи, а також 
для управління спільними операціями. 

На цей час Україна також входить до FATF (Група з розробки фі-

нансових заходів боротьби з відмиванням грошей) в частині членства в 

Комітеті експертів з оцінки заходів протидії відмиванню грошей 

(MONEYVAL) та спостерігача в Євроазіатській групі з протидії легалі-

зації злочинних доходів та фінансування тероризму (EAG).  

FATF (електронна адреса: https://www.fatf-gafi.org/) - це між-

урядова організація з нагляду за відмиванням грошей і фінансуванням 
тероризму, а також орган, який встановлює міжнародні стандарти, 

спрямовані на запобігання цієї незаконної діяльності та шкоди, яку вона 

завдає суспільству.  

Комітет експертів з оцінки заходів щодо боротьби з відми-

ванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) (елект-

ронна адреса: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home) є постійним 

наглядовим органом Ради Європи, якому доручено оцінювати відповід-

ність основним міжнародним стандартам щодо протидії відмиванню 
грошей і фінансуванню тероризму та ефективність їх реалізації, а також 

вироблення рекомендацій національним урядам щодо необхідних по-

ліпшень їх систем. 

З 01.01.2006 року Україна є членом GRECO (Група держав 

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.coe.int/en/web/moneyval/home
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Ради Європи проти корупції) (електронна адреса: 

https://www.coe.int/en/web/greco). Це міжнародна організація, створе-

на Радою Європи в 1999 році, основною метою якої є допомога краї-

нам-учасницям у боротьбі з корупцією. GRECO встановлює антикору-

пційні стандарти (вимоги) і контролює відповідність практики цим 

стандартам. Група допомагає виявити недоліки в національній антико-
рупційній політиці і пропонує необхідні законодавчі, інституційні або 

оперативні заходи.  

Європол (Європейський поліцейський офіс) (електронна ад-

реса: https://www.europol.europa.eu/) – правоохоронний орган Євро-

пейського союзу, завданнями якого є координація роботи національних 

служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і поліп-

шення інформаційного обміну між національними поліцейськими служ-

бами. Європол має місію підтримувати держави-члени в запобіганні та 
боротьбі з усіма формами серйозної міжнародної та організованої зло-

чинності, кіберзлочинності і тероризму.  

Європол має шість цінностей, що визначають культуру діяльності 

цієї організації:  

 сервіс (результативна допомога); 

 чесність (послідовність та повага); 

 підзвітність (відповідальність за власні дії); 

 ініціативність (активність дій та пропозицій у вирішені питань); 

 партнерство (довірчі відносини з усіма партнерами по співробіт-

ництву); 

 різноманіття (підтримання умов рівних можливостей для розвитку 
та участі). 

Для досягнення мети своєї діяльності Європол має п’ять стратегі-

чних пріоритетів: 
1. Стратегічний пріоритет № 1 – бути інформаційним центром 

Європейського Союзу з кримінальних справ. Полягає у акумулюванні 

інформації та забезпечення доступу до неї основних її споживачів-

партнерів, розширені можливостей доступу до партнерів та джерел ін-

формації, запровадженні нових методів та технологій. 

2. Стратегічний пріоритет № 2 – забезпечення гнучкої оператив-

ної підтримки. Запровадження досвіду спільних дій та апробованих мо-

делей оперативної підтримки заходів щодо нейтралізації терористичних 
мереж та організованих злочинних груп, розширення аналітичних мож-

ливостей. 

3. Стратегічний пріоритет № 3 – бути платформою для європей-

ських поліцейських рішень. Полягає у посередництві в сфері знань, дос-

віду, взаємного навчання та підготовки, розробці стандартів аналізу та 

https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.europol.europa.eu/
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удосконалення аналітичних продуктів та послуг. 

4. Стратегічний пріоритет № 4 – бути в авангарді інновацій та до-

сліджень правоохоронних органів. Полягає у формуванні центу забезпе-

чення контактування в сфері інновацій та нових рішень проблем в сфері 

правоохоронної діяльності, створення мереж інновацій, адаптованих під 

потреби держав-членів ЄС. 
5. Стратегічний пріоритет № 5 – бути зразковою правоохоронною 

організацією в ЄС. Полягає у тісному співробітництві зі своїми партне-

рами з дотриманням високих стандартів управління та забезпечення 

власної підзвітності. 

Співробітництво України та Європолу здійснюється на підставі 

Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про опера-

тивне та стратегічне співробітництво, яку ратифіковано Законом № 

2129-VIII від 12.07.2017 р. Відповідно до Додатку І до цієї угоди компе-
тенція Європолу поширюється на боротьбу з організованою злочинніс-

тю, тероризмом та іншими формами тяжких злочинів і зачіпають дві або 

більше держави-члени у такий спосіб, що потребує спільного підходу 

держав-членів, зважаючи на масштаб, значущість та наслідки таких 

злочинів. 

До таких форм тяжких злочинів належать: 

 незаконний обіг наркотиків; 

 нелегальна діяльність, пов’язана з відмиванням коштів; 

 злочин, пов’язаний з ядерними та радіоактивними речовинами; 

 нелегальне перевезення іммігрантів; 

 торгівля людьми; 

 злочин, пов’язаний з автотранспортними засобами; 

 вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень; 

 нелегальна торгівля людськими органами і тканинами; 

 викрадення людей, незаконне обмеження свободи та взяття заруч-

ників; 

 расизм та ксенофобія; 

 організоване пограбування; 

 нелегальна торгівля предметами, що становлять культурну цін-

ність, зокрема антикваріатом та виробами мистецтва; 

 обман та шахрайство; 

 рекет та вимагання; 

 підробка продукції та її піратське розповсюдження; 

 підробка адміністративних документів та їх незаконний обіг; 

 підробка грошових знаків та платіжних засобів; 

 злочин з використанням комп’ютера; 
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 корупція; 

 нелегальна торгівля зброєю, боєприпасами та вибухівкою; 

 нелегальна торгівля видами тварин, які перебувають під загрозою 
зникнення; 

 нелегальна торгівля видами рослин, які перебувають під загрозою 

зникнення, та їхніх підвидів; 

 злочин проти навколишнього середовища; 

 нелегальна торгівля гормональними речовинами та іншими стиму-
ляторами росту. 

Стосовно зазначених вище форм злочинів для цілей вищевказаної  

Угоди застосовується така термінологія: 

 «злочин, пов’язаний з ядерними та радіоактивними речовина-
ми» означає кримінальні правопорушення, перелічені в статті 7(1) Кон-

венції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, 

яку підписано в м. Відень та м. Нью-Йорк 3 березня 1980 року та яка 

стосується ядерних та/або радіоактивних матеріалів, визначених у статті 

197 Договору про створення Європейського співтовариства з атомної 
енергії та Директиві Ради 96/29/Euratom від 13 травня 1996 року, яка ви-

значає основні стандарти безпеки захисту здоров’я працівників та насе-

лення від небезпеки іонізованого випромінювання; 

 «нелегальне перевезення іммігрантів» означає діяльність, що 
має на меті навмисне сприяння з метою отримання фінансових прибут-

ків в’їздові на територію держав-членів, проживанню або працевлашту-

ванню на ній усупереч правилам та умовам, які застосовуються на їхніх 

територіях; 

 «торгівля людьми» означає набір, транспортування, передачу, 
переховування або прийняття осіб шляхом погрози або застосування на-

сильства чи інших форм примушування, викрадення, шахрайства, вве-

дення в оману, зловживання владою або вразливого стану особи/осіб, 

або надання чи отримання грошових виплат або винагороди за згоду 

особи, яка має контроль над іншою особою, з метою експлуатації. Екс-

плуатація, щонайменше, включає проституцію чи інші форми сексуаль-
ної експлуатації, виробництво, торгівлю та розповсюдження матеріалів, 

що містять дитячу порнографію, примусову працю чи надання послуг, 

рабство чи діяльність, подібну до рабства, каторжні роботи або вида-

лення органів; 

 «злочин, пов’язаний з автотранспортними засобами» означає 
викрадення або незаконне привласнення автотранспортних засобів, 

вантажних автомобілів, напівпричепів, вантажу вантажних автомобі-

лів або напівпричепів, автобусів, мотоциклів, фургонів та автотранс-
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портних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальної ав-

тотранспортної техніки, запчастин до таких автотранспортних засобів, 

а також отримання та приховування таких об’єктів; 

 «нелегальна діяльність, пов’язана з відмиванням коштів» 
означає злочини, перелічені у статті 6(1)-(3) Конвенції Ради Європи про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин-

ним шляхом, яку підписано в м. Страсбург 8 листопада 1990 року; 

 «незаконний обіг наркотиків» означає кримінальні правопору-
шення, перелічені в статті 3(1) Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотро-

пних речовин від 20 грудня 1988 року та в положеннях, якими внесено 

поправки до цієї Конвенції або які її замінюють. 

На території Європейського Союзу діють ще кілька організацій, 

що забезпечують співробітництво у сфері боротьби із організованою 
злочинністю. Серед зазначених можна назвати Європейську судову ме-

режу (EJN), Євроюст, Європейське бюро по боротьбі з шахрайством 

(OLAF). 

Європейська судова мережа (EJN) (електронна адреса: 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx) - це мережа 

національних контактних пунктів для сприяння співробітництву судо-

вих органів у кримінальних справах. EJN складається з контактних пун-

ктів в державах-членах, призначених кожною державою-членом з числа 

центральних органів, які відповідають за міжнародне судове співробіт-

ництво, і судових органів або інших компетентних органів, наділених 

особливими обов’язками в галузі міжнародного судового співробітниц-

тва. Основна роль контактних пунктів EJN, як «активних посередників», 

полягає в сприянні судової співпраці у кримінальних справах між дер-

жавами-членами ЄС, особливо в діях по боротьбі з формами серйозної 

злочинності. З цією метою вони допомагають встановити прямі контак-

ти між компетентними органами та надають правову і практичну інфо-

рмацію, необхідну для підготовки ефективного запиту про співпрацю в 

судовій сфері або для поліпшення співпраці в судовій сфері в цілому. 

Контактні особи EJN беруть участь в проведенні тренінгів по співробіт-

ництву в судовій сфері та сприяють їх організації. Серед контактних 

осіб EJN кожна держава-член призначила національного кореспондента, 

який виконує координуючу роль. У кожній державі-члені є також коре-

спондент по інструментах, який забезпечує надання і оновлення інфор-

мації на веб-сайті EJN, включаючи електронні інструменти EJN. EJN 

має секретаріат, розташований в Євроюсті в Гаазі, який відповідає за 

адміністрування EJN. Секретаріат EJN забезпечує функціонування і 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx
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безперервність мережі. 

Євроюст, Агентство Європейського Союзу зі співробітництва 

в галузі кримінального правосуддя, (електронна адреса: 

https://www.eurojust.europa.eu/) являє собою центр, розташований в 

Гаазі, Нідерланди, де національні судові органи тісно співпрацюють в 

боротьбі з серйозною організованою транскордонною злочинністю. 

Роль Євроюсту полягає в тому, щоб зробити Європу більш безпечним 

місцем, координуючи роботу національних властей - як держав-членів 

ЄС, так і третіх держав - з розслідування і переслідування транснаціона-

льної злочинності. Кожна держава-член ЄС направляє свого національ-

ного члена в Євроюст. Євроюст створив міжнародну мережу, яка надає 

прокурорам по всьому Європейському Союзу доступ до більш ніж 50 

юрисдикцій по всьому світу. Агентство підписало угоди про співпрацю 

з десятком держав, що не входять в ЄС, деякі з яких направили в Євро-

юст прокурорів зі зав’язків для роботи над справами зі своїми колегами. 

Євроюст також тісно співпрацює з іншими агентствами і партнерами 

ЄС, які підтримують різні етапи процесу кримінального правосуддя, 

включаючи правоохоронні органи та органи по боротьбі з шахрайством. 

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) (елект-

ронна адреса: https://ec.europa.eu/anti-fraud/) - єдиний орган ЄС, упо-

вноважений виявляти, розслідувати і припиняти шахрайство з викорис-

танням коштів ЄС. Місія OLAF полягає в: 

 проведенні незалежних розслідувань шахрайства і корупції за уча-

стю засобів (коштів) ЄС, щоб гарантувати, що гроші всіх платників по-

датків ЄС доходять до проектів, які можуть створити робочі місця і за-

безпечити зростання в Європі; 

 сприянні зміцненню довіри громадян до інститутів ЄС шляхом ро-

зслідування серйозних проступків з боку співробітників ЄС і членів ін-

ститутів ЄС; 

 розробці розумної політики ЄС по боротьбі з шахрайством. 

Національним контактним пунктом для України, який діє як 

центральний контактний пункт між іншими компетентними органами 

України та Європолом визначено відділ по взаємодії з Європолом Наці-

ональної поліції України. 

Компетентними органами в Україні, які згідно з національним за-

конодавством відповідають за запобігання та боротьбу з кримінальними 

правопорушеннями, зазначеними в Угоді між Україною та Європейсь-

ким поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітницт-

во є: 

https://www.eurojust.europa.eu/
https://ec.europa.eu/anti-fraud/
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1. Національна поліція України; 

2. Міністерство внутрішніх справ України; 

3. Адміністрація Державної прикордонної служби України; 

4. Головний Департамент по боротьбі з організованою злочин-

ністю та корупцією Служби безпеки України; 

5. Державна фіскальна служба України; 

6. Державна служба фінансового моніторингу України; 

7. Національне антикорупційне бюро України; 

8. Генеральна прокуратура України. 

Таким чином сучасний світ має досить розгалужену мережу ор-

ганів та організацій, що залучені до боротьби з організованою злочинні-

стю на міжнародному (транснаціональному, транскордонному) рівні. 

Система цих органів побудована як по територіальному, так і предмет-

ному принципу. Взаємодія з ними національними правоохоронними ор-

ганами здійснюється за угодами, які укладаються між цими організаці-

ями та національними правоохоронними ораним чи урядами. Розши-

рення міжнародного співробітництва дозволяє більш оперативно реагу-

вати на зміни злочинного середовища та мати більш об’єктивну інфор-

мацію про процеси та явища, що відбуваються в ньому, а також визна-

чати більш ефективні заходи та засоби нейтралізації злочинних органі-

зацій. 
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4. ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОЇ  

БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ, 

ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АБО ЗЛОЧИННОЮ  

СПІЛЬНОТОЮ 

 
Сучасна організована злочинність як на національному, так і мі-

жнародному рівні, конкурує з державними й соціальними інституціями 

за вплив не тільки на економічні, а й соціальні та політичні процеси. 

А. Алесіна, С. Пікколо та П. Пінотті вже звертали увагу на використан-

ня злочинними організаціями насилля як способу впливу на результати 

виборів та поведінку політиків. Д. Діккі вказував на те, що представни-

ки організованої злочинності «ніколи не відгороджувалася від змін, во-

ни просто ставили собі за мету, спрямувати їх необхідне русло». 
М. Наїм ще у 2012 році зауважував, що світова криза стала «благом для 

транснаціональних злочинців», оскільки злочинні організації через сла-

бку економіку могли скуповувати потенційно вигідні, але фінансово 

слабкі компанії за вигідним цінами, а також залучити до злочинних ор-

ганізацій експертів в різних сферах, що стали безробітними внаслідок 

вивільнення. 

Завдяки розвитку технологій, засобів комунікації та обміну інфо-
рмацією і знаннями, злочинні організації не тільки отримали більше 

можливостей для обміну «злочинним досвідом», а й стали отримувати 

такий досвід від терористичних організацій, з якими вони все більше 

починають співробітничати або перетворюватись одна в одну. Так, 31 

березня 2021 року Комітет Міністрів прийняв розроблені Комітетом Ра-

ди Європи по боротьбі із тероризмом (CDCT) «Керівні принципи», що 

містять рекомендації країнам-членам щодо попередження та протидії 

тероризму. В цьому документі зазначено, що тероризм і транснаціона-
льна організована злочинність які традиційно розглядались як дві гло-

бальні загрози з різними цілями і інтересами, стали проявляти тенденції 

до оперативного зближення, що призводить до їх співпраці і співісну-

вання, оскільки кожна з них отримала користь з методів роботи один 

одного, а певні терористичні групи трансформуються в організовані 

злочинні групи і навпаки, і межа між ними часто є нечіткою. Серед на-

прямів, на яких рекомендовано зосередити увагу країнам-членам, у 

цьому документі зазначено наступні. 
1. Правові інструменти та основи. Відповідність національно-

го законодавства регіональним та міжнародним документам. 

2. Моніторинг/розвідка. Розробка та впровадження спеціальних 

інструментів розслідування, використання інформації з місць позбав-
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лення волі, даних фінансової розвідки, використання нових методів 

збирання інформації. 

3. Розслідування. Використання спеціальних методів розсліду-

вання під контролем суду та інших уповноважених органів із дотриман-

ням прав людини та основоположних свобод. 

4. Матеріальне кримінальне право. Удосконалення викорис-
тання національного кримінального законодавства відносно тероризму 

та організованої злочинності, запровадження караності будь-якої участі 

організованої злочинності у терористичній діяльності чи діях щодо 

сприяння тероризму. 

5. Захист свідків, співробітників правосуддя та викривачів. 

6. Повернення активів.  

7. Корупція. 

8. Місця позбавлення волі (тюрми). Попередження радикаліза-
ції та насильницького екстремізму, недопущення обміну досвідом між 

терористами та організованими злочинними організаціями, активізація 

програм реабілітації та реінтеграції. 

9. Потенціал. Забезпечення спеціалізації співробітників поліції, 

прокурорів, суддів що беруть участь у боротьбі з тероризмом та органі-

зованою злочинністю. 

10. Боротьба із незаконним обігом зброї. 
11. Співробітництво та координація на національному та між-

народному рівнях. 

12. Дослідження. Заохочення проведення досліджень в сфері те-

роризму та транснаціональної організованої злочинності для кращого їх 

розуміння. 

Європол, як правоохоронний орган ЄС має значний досвід у бо-

ротьбі із транснаціональною організованою злочинністю. Для визначен-

ня загроз, планування заходів їх нейтралізації в ЄС запроваджено цикл 
щодо серйозної і організованою злочинності (EU POLICY CYCLE – 

EMPACT). Цикл забезпечує основу, яка об’єднує правоохоронні органи 

держав-членів, Європол і широке коло багатопрофільних партнерів в 

боротьбі з серйозною і організованою злочинністю. Він переводить 

стратегічні цілі на європейському рівні в конкретні оперативні дії проти 

серйозної і організованою злочинності. Цей цикл є методологією, при-

йнятою Європейським союзом в 2010 році для усунення найбільш сер-

йозних кримінальних загроз, з якими стикається ЄС. Кожен цикл триває 
чотири роки і оптимізує координацію і співпрацю з пріоритетів в облас-

ті злочинності, узгодженим усіма державами-членами. Протягом циклу 

всім зацікавленим службам і зацікавленим сторонам на національному 

рівні та рівні ЄС пропонується виділити ресурси і взаємно посилити зу-
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силля. Також відслідковуються виникаючи загрози, щоб з ними можна 

було ефективно боротися. Здійснення такого підходу дозволяє залучати 

до ефективної співпраці такі суб’єкти: 

 правоохоронні органи; 

 інші агентства ЄС; 

 інституції ЄС 

 треті сторони. 
27 березня 2017 року Рада вирішила продовжити цикл політики 

ЄС стосовно організованої та серйозної міжнародної злочинності на пе-

ріод 2018-2021 років. На цей період Радою ЄС були визначені наступні 

пріоритети. 

1. Кіберзлочинність. Боротьба з кіберзлочинністю, шляхом зриву 

злочинної діяльності, пов’язаної з атаками на інформаційні системи, 
особливо тих, які використовують бізнес-модель «Злочинність як пос-

луга» та сприяють злочинності в Інтернеті, боротьба із сексуальним на-

сильством над дітьми та сексуальною експлуатацією, включаючи виро-

бництво та розповсюдження матеріалів, що стосуються жорстокого по-

водження з дітьми, боротьба із шахрайством та підробкою безготівко-

вих платіжних засобів, включаючи масштабне шахрайство з платіжними 

картками, тощо.  

2. Розповсюдження наркотиків. Боротьба проти діяльності організо-
ваних злочинних груп (далі - ОЗГ), які беруть участь в оптовій торгівлі 

каннабісом, кокаїном та героїном до ЄС, нейтралізація злочинних ме-

реж, пов’язаних з торгівлею та розповсюдженням різних видів наркоти-

ків на території ЄС, зменшення виробництва синтетичних наркотиків та 

нових психоактивних речовин в ЄС тощо. 

3. Сприяння нелегальній міграції. Боротьба проти діяльності ОЗГ, які 

сприяють нелегальній імміграції, надаючи послуги з сприяння нелега-

льним мігрантам уздовж основних міграційних шляхів, що перетинають 
зовнішній кордон ЄС та всередині ЄС, зокрема, зосереджуючись на тих, 

чиї методи загрожують життю людей, або тих, які пропонують свої пос-

луги в Інтернеті чи здійснюють підробку документів як частину своєї 

бізнес-моделі. 

4. Організована майнова злочинність. Боротьба з організованою 

майновою злочинністю, з концентрацією на зриві діяльності високомо-

більних ОЗГ, що здійснюють організовані крадіжки та крадіжки по 
всьому ЄС. 

5. Торгівля людьми. Боротьба торгівлею людьми в ЄС для всіх форм 

експлуатації, включаючи сексуальну та трудову експлуатацію, а також 

усіх форм торгівлі дітьми. 

6. Шахрайство з акцизом та ПДВ. Зменшення (підрив) можливостей 
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ОЗГ та спеціалістів, які займаються шахрайством з акцизами та ПДВ. 

7. Незаконний обіг вогнепальної зброї. Боротьба з ОЗГ, причетних до 

незаконного обігу, розповсюдження та використання вогнепальної 

зброї. 

8. Екологічна злочинність. Боротьба з ОЗГ, причетними до екологіч-

них злочинів, зокрема дикої природи та незаконного обігу відходів. 
9. Кримінальні фінанси та відмивання грошей. Боротьба з криміна-

льними фінансами та відмиванням грошей, сприяння поверненню акти-

вів з метою ефективної конфіскації кримінального прибутку ОЗГ, з при-

діленням особливої уваги синдикатам з відмивання грошей, що пропо-

нують послуги з відмивання грошей іншим ОЗГ та тим, хто широко ви-

користовує нові методи платежів для відмивання злочинних доходів. 

10. Шахрайство з документами. Боротьба з шахрайством із до-

кументами в ЄС, особливо щодо ОЗГ, які беруть участь у виробництві 
та наданні шахрайських та неправдивих документів іншим злочинцям. 

Цикл щодо серйозної і організованою злочинності в ЄС (POLICY 

CYCLE) складається з чотирьох етапів (кроків) (Див. Рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1  

Цикл щодо серйозної і організованою злочинності в ЄС  

(EU POLICY CYCLE – EMPACT) 
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Крок 1: Оцінка загрози серйозної та організованої злочиннос-

ті (SOCTA -Serious and organised crime threat assessment). 

SOCTA, розроблений Європолом, включає набір рекомендацій, 

заснованих на глибокому аналізі основних загроз злочинності, з якими 

стикається ЄС. SOCTA грає ключову роль в політичному циклі 

EMPACT. При підготовці поточного SOCTA (2018-2021) Європол про-
аналізував тенденції та закономірності в поточних даних про злочин-

ність, а також проаналізував середовище на наявність інших факторів, 

які можна очікувати протягом чотирьох років поточного циклу будуть 

впливати на вчинення злочинів та здатність правоохоронних органів 

щодо їх припинення. Це забезпечує основу для прогнозу майбутніх за-

гроз внутрішній безпеці ЄС. Аналіз, що лежить в основі розробки пріо-

ритетів, також підтримує планування оперативних дій. Фактично на 

цьому кроці аналізуються суб’єкти (учасники) організованої злочиннос-
ті (організовані злочинні групи, злочинні мережі, кримінальні експер-

ти), способи їх дій (технології, корупція тощо), види активності (ринки, 

сфери діяльності) на підставі чого визначаються пріоритети майбутньої 

діяльності Європолу та інших зацікавлених осіб. 

Крок 2: Стратегічні плани.  

Європол розробив багаторічні стратегічні плани (MASP - multi-

annual strategic plans) на основі пріоритетів, визначених у кроці 1, з ме-
тою визначення стратегічних цілей протидії кожній загрозі. Фактично за 

допомогою цих планів визначають цілі та очікувані результати діяльно-

сті правоохоронних органів ЄС. 

Крок 3: Європейська мультидисциплінарна платформа проти 

кримінальних загроз (EMPACT). 

Проекти, передбачені програмою EMPACT, встановлюють опе-

ративні плани дій (OAP - operational action plans) для боротьби зі зло-

чинністю у районах, яким було призначено пріоритет EMPACT. Опера-
тивні плани передбачають (встановлюють) щодо кожного завдання кра-

їну-члена та організації ЄС, які будуть координовано працювати над 

ним. Тобто визначають завдання та виконавців оперативних планів. 

Крок 4: Оцінка. 

Інформація про OAP надходить до Європолу через його безпечну 

систему SIENA для аналізу. Розвідка, отримана в результаті цих розслі-

дувань, дає інформаційні огляди Постійному комітету з питань операти-

вного співробітництва у сфері внутрішньої безпеки (COSI - Standing 
Committee on Operational Cooperation on Internal Security). COSI склада-

ється з високопоставлених чиновників з Міністерства внутрішніх справ 

і/або юстиції кожної держави-члена ЄС, а також представників Комісії 

та EEAS (Європейська служба зовнішніх зв’язків). Європол, Євроюст, 
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Фронтекс (Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-

членів Європейського Союзу), CEPOL (Європейський поліцейський ко-

ледж) та інші відповідні органи можуть бути запрошені на зустріч в 

якості спостерігачів. Огляди проводяться, серед іншого, на основі оцін-

ки загрози серйозної та організованої злочинності Європолу (SOCTA), 

яка оцінює зусилля по боротьбі зі злочинами у пріоритетних сферах 
EMPACT. На основі своїх оглядів COSI може рекомендувати коригу-

вання в межах однієї або другої сфери. 

На сайті Європолу можна ознайомитись із друкованою або он-

лайн версією Оцінки загроз серйозної та організованої злочинності 

(SOCTA) за відповідний період. У висновках SOCTA 2017 (опубліку-

вання SOCTA 2021 анонсовано на 12.04.2021 року) зазначено, що сер-

йозна та організована злочинність є ключовою загрозою безпеці ЄС.  

Злочинні групи та окремі злочинці продовжують щороку отриму-
вати багатомільярдний прибуток від своєї діяльності в ЄС. Деякі части-

ни ландшафтів серйозної та організованої злочинності в ЄС різко зміни-

лися за останні роки - значною мірою завдяки технологічному прогресу, 

який мав глибокий вплив на суспільство та економіку в цілому. Техно-

логія є ключовим компонентом більшості, якщо не всіх, злочинних дій, 

що здійснюються організованими злочинними групами в ЄС, і забезпе-

чують організовану злочинність з безпрецедентною мірою гнучкістю. 
Ця гнучкість проявляється особливою легкістю, з якою злочинці прис-

тосовуються до змін у суспільстві. Інтернет, безліч онлайнових плат-

форм та каналів зв’язку, які він розміщує, мали величезний вплив на су-

спільство, зміцнюючи та трансформуючи економіку, стимулюючи інно-

вації та формуючи соціальну взаємодію. Однак це також є ключовим 

фактором, що сприяє злочинній діяльності та відіграє роль у всіх видах 

злочинності.  

Вплив технологій на злочинність поширюється не тільки на Інте-
рнет, але й включає всі види технічних інновацій, таких як досягнення 

технологій безпілотних літальних апаратів, автоматизована логістика та 

передові технології друку.  

У SOCTA 2017 Європол здійснив найбільший в історії збір даних 

про серйозну та організовану злочинність в ЄС. У ньому Європол спи-

рався на понад 2300 анкет, поданих державами-членами, оперативними 

та стратегічними партнерами Європолу за межами ЄС та нашими інсти-

туційними партнерами, а також оперативною розвідкою, що міститься в 
базах даних Європолу. Відповідно до висновків серед загроз визначено 

наступні (Див. Рис. 4.2): специфічні пріоритетні загрози (кіберзлочин-

ність, виробництво, обіг та розповсюдження наркотиків, контрабанда 

мігрантів, організована майнова злочинність, торгівля людьми) та на-
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скрізні загрози (кримінальні фінанси та відмивання грошей, шахрайство 

з документами, інтернет-торгівля незаконними товарами та послугами). 

 
Рис. 4.2  

Загрози та сфери серйозної і організованою злочинності  

в ЄС (SOCTA 2017) 

 
За даними Європолу зараз в ЄС проходять розслідування в від-

ношенні більш ніж 5000 ОЗГ, що працюють на міжнародному рівні. Та-

ка кількість організованих злочинних груп, що діють на міжнародному 

рівні, свідчить не тільки про значні масштаби та потенційний вплив се-

рйозної організованої злочинності на ЄС, а й можливості та перспекти-

ви застосування нових методів вивчення та аналізу організованої зло-

чинності. 
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5. ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН У БОРОТЬБІ  

З ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ,  

ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АБО ЗЛОЧИННОЮ  

СПІЛЬНОТОЮ 

 

На думку фахівців боротьба з транснаціональною злочинністю 

буде ефективною в разі зосередження основної уваги на таких основних 

напрямках: 

1) зміцнення міжнародного співробітництва; 

2) спеціальні методи розслідування; 

3) захист свідків та стимулювання до співробітництва; 

4) адміністративна взаємодія та співробітництво з приватним 

сектором; 

5) повернення активів. 

Зосередимо увагу на двох з них - спеціальні методи розслідуван-

ня (далі - СМР) та захист свідків та стимулювання до співробітництва. 

Відповідно до ст. 20 Конвенції ООН проти транснаціональної ор-

ганізованої злочинності кожна Держава-учасниця, якщо це допускається 

основними принципами її внутрішньої правової системи, «у межах своїх 

можливостей і на умовах, встановлених її внутрішнім законодавством, 

вживає необхідних заходів для того, щоб дозволити належне викорис-

тання контрольованих поставок і у тих випадках, коли вона вважає це 

доречним, використання інших спеціальних методів розслідування, та-

ких як електронне спостереження або інші форми спостереження, а та-

кож агентурні операції, її компетентними органами на її території з ме-

тою проведення ефективної боротьби проти організованої злочинності». 

Оскільки організовані злочинні групи вживають контрзаходів, 

щоб забезпечити прихованість своїх противоправних дій, то викорис-

тання СМР та діяльності агентів під прикриттям чи інформаторів є не-

обхідним для такої категорії кримінальних проваджень. Так, у США в 

кінці 1960-х років внаслідок становлення організованої злочинності як 

реального конкурента за владу, розроблено та прийнято так звані Зако-

ни RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), що регла-

ментували права представників правоохоронних органів, в тому числі 

при впровадженні їх в злочинні співтовариства. В США було проведено 

ряд негласних операцій («Шейх», «Greylord» («Сірий кардинал») «Lost 

Trust» («Втрачена довіра») тощо), протягом яких було виявлено злочин-

ні та корупційні мережі. Наприклад, за результатами операції «Greyl-
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?rd» були пред’явлені звинувачення 17 суддям, 48 адвокатам, 8 поліцей-

ським, 10 заступникам шерифа, 8 членам законодавчої комісії графства 

Кук, а також 1 сенатору.  

Ще однією такою операцією можна назвати заходи, що були реа-

лізовані в січні 2010 року, коли ФБР США і поліцією Лондона було заа-

рештовано 22 керівника і співробітників американських, британських та 

ізраїльських оборонних компаній, підозрюваних в дачі хабарів і органі-

зації «відкатів» урядовцям країн третього світу в обмін на отримання 

контрактів на поставку зброї. В ході даної операції, яка тривала більше 

двох років, було задіяно 150 агентів ФБР США. Один агент під прик-

риттям виступив уповноваженим представником міністра оборони одні-

єї з країн Африки.  

В Україні можливість проведення негласних заходів передбачено 

Кримінальним процесуальним кодексом та Законами України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» та «Про організаційно-правові осно-

ви боротьби з організованою злочинністю». Основною проблемою, з 

якою стикаються співробітники правоохоронних органів при здійсненні 

негласних заходів, є визнання отриманих доказів допустимими. Анало-

гічні проблеми притаманні для багатьох країн, в тому числі ЄС, особли-

во коли це стосується транснаціональної злочинності. Фахівці ЄС вка-

зують на такі проблеми в цьому питанні:  

 відсутність загальних стандартів щодо принципу співмірності 

(пропорційності), тобто балансу між інтересами кримінального прова-

дження та захистом прав громадян при проведенні СМР; 

 відсутність правової «гармонії» щодо допустимості доказів на те-

риторіях різних країн; 

 неналежне регулювання можливостей використання комунікацій-

них технологій, в т.ч. можливості віддаленого доступу до жорстких ди-

сків; 

 різне регулювання можливостей використання персональних да-

них тощо. 

До напрямів діяльності, що дозволять вирішити такі проблеми 

фахівці відносять: посилення регулювання та ефективного використан-

ня СМР та набуття всебічних знань про чинне законодавство держав-

членів ЄС та укріплення захисту прав людини (забезпечення захисту 

прав людини та недопущення зловживання під час СМР). 

Реалізація таких напрямів можлива за рахунок використання на-

вчальних програм для співробітників правоохоронних органів, прокуро-

рів та суддів в сфері застосування СМР, проведення порівняльно-
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правових досліджень для акумулювання діючих на національних рівнях 

нормативів, створення довідників заходів та їх правового супроводжен-

ня, проведення дослідження проблем, що виникають при використанні 

СМР тощо. 

Питання забезпечення захисту свідків у кримінальному прова-

дженні є однією з ключових тем в сфері кримінальної юстиції. Так, згі-

дно з розділом А «Жертви злочинів» ст. 6 п. «d» Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, при-

йнятої резолюцією 40/34 Генеральної Асамблеї ООН від 29.11.1985 р., 

закріплено, що слід сприяти тому, щоб судові та адміністративні проце-

дури більшою мірою відповідали потребам жертв шляхом «вжиття за-

ходів для зведення до мінімуму неподобств для жертв, охорони їх осо-

бистого життя в тих випадках, коли це необхідно, та забезпечення їх 

безпеки, а також безпеки їх сімей та свідків з їх боку та їх захисту від 

залякування й помсти». 

У п. 1 ст. 68 «Захист потерпілих та свідків та їх участь у розгляді» 

Римського статуту міжнародного кримінального суду, прийнятого 

17.07.1998 р. Дипломатичною конференцією повноважних представни-

ків під егідою ООН, закріплюється, що «суд вживає належні заходи для 

захисту безпеки, фізичного та психічного добробуту гідності та недото-

рканості, особистого життя потерпілих та свідків». 

Згідно з розділом G п. 16 «Особливості захисту потерпілого» Ре-

комендації № R (85) 11 Комітету Міністрів про положення потерпілого 

в межах кримінального права та процесу, прийнятою Комітетом Мініст-

рів Ради Європи 28.06.1985 р.: «Коли це є необхідним, особливо коли 

йдеться про боротьбу з організованою злочинністю, потерпілому та йо-

го сім’ї повинен бути забезпечений ефективний захист від залякувань та 

можливої помсти злочинця». 

У Рекомендації № R (97) 13 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо залякування свідків і прав сторони захисту від 

10 вересня 1997 року зазначено, що «свідків слід заохочувати, в тому 

числі шляхом правових привілеїв, до повідомлення компетентним орга-

нам будь-якої інформації, яка стосується кримінальних злочинів, і в по-

дальшому до надання згоди на свідчення в суді». 

У пунктах 16-19 Рекомендації R (2005) 9 Комітету Міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо захисту свідків та осіб, які співпрацю-

ють з правосуддям, ухваленої Комітетом Міністрів Ради Європи 20 кві-

тня 2005 року зазначено:  

«16. Процесуальні норми, спрямовані на захист свідків і осіб, які 
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співпрацюють з правосуддям, мають забезпечувати збереження необ-

хідного в демократичному суспільстві балансу між профілактикою зло-

чинності, потребами потерпілих і свідків та гарантіями права на справе-

дливий судовий розгляд. 

17. Забезпечуючи сторонам достатню можливість для оспорю-

вання показань, представлених свідком або особою, яка співпрацює з 

правосуддям, слід розглянути, крім інших, такі заходи, покликані запо-

бігти встановленню особи свідка або особи, яка співпрацює з правосуд-

дям, як-от: 

 запис за допомогою аудіовізуальних засобів показань, зроблених 

свідками або особами, які співпрацюють з правосуддям, на попередній 

стадії процесу; 

 використання показань, даних на попередній стадії процесу, як до-

казу в суді в тому випадку, якщо свідки не можуть з’явитися в суд або 

якщо явка в суд може призвести до виникнення великої й серйозної не-

безпеки для свідків, осіб, які співпрацюють з правосуддям, або їхніх 

близьких; показання, дані на досудовій стадії, слід розглядати як припу-

стимий доказ, якщо сторони мають або мали можливість брати участь у 

допиті й/або в перехресному допиті свідка й обговорювати зміст пока-

зань; 

 розкриття відомостей, що вможливлюють ототожнення свідків, на 

якомога більш пізній стадії процесу й/або розкриття тільки деяких виб-

раних подробиць; 

 виключення або обмеження присутності засобів масової інформа-

ції та(або) публіки в залі суду протягом усього або окремих частин роз-

гляду справи в суді; 

 застосування методів, що перешкоджають фізичному ототожнен-

ню свідка або особи, яка співпрацює з правосуддям - наприклад, таких, 

як використання екранів або штор, приховування обличчя або викрив-

лення голосу свідка; 

 використання телеконференцій. 

18. Будь-яке рішення про надання свідкові статусу анонімного в 

кримінальному провадженні слід ухвалювати відповідно до норм внут-

рішньодержавного права і європейського права щодо прав людини. 

19. Анонімність особам, які здатні надати докази, у тих випадках, 

коли вона передбачена й не суперечить нормам внутрішньодержавного 

права, слід надавати як виняток». 

Щодо досвіду США в цьому питанні слід зазначити, що ще з 

1968 року, відповідно до Комплексного закону про контроль над зло-
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чинністю, правоохоронні органи США, оберігаючи життя свідка, мог-

ли вдатися до відеозапису показань, при цьому суду було надано право 

приймати такі показання як докази, якщо це необхідно в «державних 

інтересах». Починаючи з 1971 року, тут здійснюється фінансована 

державою спеціальна Федеральна програма захисту свідків, котрі ви-

ступають у судах зі свідченнями відносно небезпечних злочинців. Ос-

новні положення цієї програми пов’язані із Законом про контроль над 

організованою злочинністю 1970 року. Такі новели в законодавстві 

США не були необґрунтованими, оскільки, на думку американських 

юристів, таємне залякування свідків є ефективним засобом саме у 

справах цієї категорії. На їх думку, до 10% всіх вбивств в області орга-

нізованої злочинності вчинюється відносно свідків обвинувачення. 

Злочинні товариства діють шляхом поширення чуток та страхів про 

свою могутність, деморалізуючи громадян, котрі бояться розправи і не 

вірять у захист правоохоронних органів. Вищеназвана Програма захис-

ту надає правоохоронним органам досить широке коло повноважень зі 

створення свідкові особливих умов для забезпечення його безпеки та 

встановлює терміни виконання цих умов. Згідно з § 502 розглядуваної 

Програми, міністр юстиції США може орендувати, купувати, модифі-

кувати та переобладнувати житлові приміщення для забезпечення здо-

ров’я й добробуту свідків обвинувачення та членів їх сімей. Ця Про-

грама здійснюється тільки в тих випадках, коли на застосування захо-

дів захисту є згода свідка і такі обставини: 

 свідок добросовісно надає необхідну для здійснення правосуддя 

інформацію; 

 свідок бере участь у кримінальному процесі з ризиком для свого 

життя та особистості, а також для життя та особистості членів сім’ї; 

 можлива повна або часткова компенсація владою штату або місце-

вими органами коштів на організацію заходів захисту. 

Усі турботи стосовно захисту свідків покладаються на федераль-

ну Службу судового виконання США (Служба маршаллів). Як свідчить 

практика застосування вищевказаної програми, не дивлячись на те, що 

вона передбачає приймання її умов свідками та повного розриву їх і 

членів їх сімей з минулим, у період з 1970 по 1997 рік була забезпечена 

безпека більш ніж 6000 свідків та 13000 членів їх сімей. У подальшому 

в законодавстві США були внесені корективи, а саме з 1982 року був 

прийнятий «Закон про захист жертв та свідків злочинів», згідно з яким 

потерпілі набували також більше прав і стосовно них також могли за-

стосовуватися заходи захисту. Крім того, цей закон підвищив криміна-
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льну відповідальність за вплив на потерпілих. 

Цікавою є практика в Німеччині, де процесуальним законодавст-

вом передбачається допит працівників правоохоронних органів, які роз-

повідають про відомості, що ними були отримані на конфіденційній ос-

нові, при цьому не розкриваючи відомості про особу, яка надала таку 

інформацію (§ 54 КПК).  

Доречним є також питання діяльності органу (підрозділу) що за-

безпечують безпеку та захист свідків. В більшості країн захист свідків 

розглядається як функція поліції. Радою Європи в дослідженні 2004 ро-

ку зроблено висновок про необхідність розділення (розмежування) ком-

плектування штату та організації структур по захисту свідків від органів 

слідства та прокуратури. Фахівцями в ЄС визначено три необхідні хара-

ктеристики відомств, що уповноважені здійснювати захист свідків: 

 вони повинні тісно співробітничати з правоохоронними органами 

на підставі чітко визначених процедур; 

 з метою дотримання конфіденційності заходів захисту свідків осо-

би, відповідальні за захист, повинні діяти незалежно від інших підрозді-

лів свого відомства; 

 співробітники, що здійснюють заходи захисту, не повинні брати 

участь в розслідуванні справи, по якій свідок буде давати свідчення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасна організована злочинність є однією із суттєвих загроз 

міжнародному співтовариству. Жодна країна, якою б розвиненою вона 

не була, не може боротися з транснаціональною організованою зло-
чинністю ізольовано, оскільки сама сутність транснаціональної органі-

зованої злочинності полягає в тому, що діяльність охоплює юрисдик-

цію більш ніж однієї держави. У світі, де налічується близько 200 су-

веренних країн зі своїми власними правовими системами, традиціями і 

можливостями забезпечення верховенства закону, співпраця правоо-

хоронних та судових органів може бути складним завданням, але за-

лишається критично важливою. Саме для об’єднання зусиль на міжна-

родному рівні, удосконалення механізмів співробітництва у сфері бо-
ротьби із організованою злочинністю дослідження та узагальнення 

міжнародного та іноземного досвіду набуває суттєвого значення. 

Сьогодні в кожній країні та світі створено організації, чиї функ-

ції так чи інакше стосуються боротьби із злочинністю. Ними напра-

цьовано не тільки ґрунтовні бази даних, а й досвід, що може бути удо-

сконалено та використано у боротьбі із організованою злочинністю. З 

огляду на те, що відбувається «зрощення» терористичних та злочин-
них організацій, виникає потреба запозичення досвіду протидії таким 

мережам державних військових та міжнародних організацій. 

З аналізу окремих показників діяльності національних та між-

народних правоохоронних органів, залучених до боротьби з організо-

ваною злочинністю, та тенденцій законотворчості можна констатувати 

намагання органів влади всіх країн активізувати протидію цьому соці-

альному явищу. Україна знаходиться фактично лише на початку такої 

боротьби, що в умовах розвитку технологій та засобів комунікації, по-
требує консолідації як внутрішньо державних інституцій й всього сус-

пільства, так і підтримки і налагодження взаємодії з правоохоронними 

органами інших країн та міжнародними правоохоронними організаці-

ями. Підвищити ефективність такої діяльності дозволить проведення 

вітчизняних комплексних досліджень, спрямованих на вивчення тен-

денцій та закономірностей існування організованої злочинності, засто-

сування нових інструментів та методології її аналізу, а також гармоні-

зація національних законодавств різних країн і міжнародних нормати-
вно-правових актів щодо захисту свідків й інформаторів та викорис-

тання спеціальних методів розслідування при суворому дотриманні 

основоположних прав та свобод людини із забезпеченням балансу пу-

блічних та приватних інтересів. 
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Д О Д А Т К И 

Додаток 1 

 
 

В И Р О К 

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И 

 

14.02.2014 року      Справа №607/16511/13-к  

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області у складі коле-

гії суддів: 

Головуючого- Берегуляка Ф.Г. 

суддів-Базана Л.Т., Процька Я.В. 

за участю секретаря - Нищої О.П. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду  м. Тернопо-

лі  кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розсліду-

вань за №12011000000000004 від 21.11.2012 року   про обвинувачення ОСО-

БА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 року народження, уродженця м. Львова, жителя АДРЕ-

СА_1, зареєстрованого АДРЕСА_2, громадянина України, освіта вища, непра-

цюючого,  одруженого, на  утриманні одна неповнолітня дитина-син ОСОБА_4, 

ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого, 

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК 

України, ч. 3 ст. 305 КК України (в редакції від 05.07.2012 року),  ч. 3 ст. 307 КК 

України(в редакції від 06.10.2011 року)  

КК України, за участю сторін кримінального провадження: 

прокурора - Ковтонюка П.А. 

обвинуваченого  -  ОСОБА_3 

захисника - ОСОБА_10 

В С Т А Н О В И В : 

Обвинувачений ОСОБА_3 упродовж 2010-2011 років встановив та нала-

годив зв'язки з громадянами Республіки Польща та Республіки Еквадор, які 

вчиняють злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, під виглядом 

здійснення міжнародної підприємницької діяльності. Зокрема, обвинувачений 

ОСОБА_3 дізнався про способи та методи незаконного придбання, переміщення 

через митні кордони та канали збуту наркотичних засобів. Усвідомлюючи, що 

цей вид незаконної діяльності є високоприбутковим, оскільки вартість кокаїну у 

Європі набагато вища, ніж у країнах Південної Америки та використовуючи 

здобутий досвід, обвинувачений ОСОБА_3 дійшов висновку про необхідність 

створення злочинної організації та залучити до неї громадян різних країн світу 

між якими чітко розподілити ролі.   

Для реалізації мети створення злочинної організації, обвинувачений 

ОСОБА_3 вступив у злочинну змову  з іншою особою громадянином Республі-

ки Польща, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та разом 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1
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із ним розробили єдиний план учинення злочинів пов'язаних з незаконним обі-

гом наркотичних засобів. 

Плануючи вчинення злочинів, стійким ієрархічним об'єднанням, обвину-

вачений ОСОБА_3 та інша особа громадянин Республіки Польща визначили 

пріоритетні напрямки злочинної діяльності - джерело та спосіб фінансування 

незаконного придбання наркотичного засобу; особливості перевезення (контра-

банди) наркотичного засобу; специфіку збуту наркотичного засобу; розподіл 

витрат та прибутку від незаконної діяльності. 

З цією метою обвинувачений ОСОБА_3, спираючись на здобуті знання, а 

інша особа громадянин Республіки Польща - на досвід отриманий за керівницт-

ва компанією «EcnaEncanto S.A.», що є міжнародним трейдером у плодоовоче-

вому секторі, планували: придбати кокаїн на території країн Південної Америки 

у його виробників - наркокартелів; перевезти кокаїн до Європи морським транс-

портом у вантажі із фруктами, що в силу специфіки транспортування зменшує 

ризики виявлення наркотичного засобу під час митного контролю; збути кокаїн 

на території країн Європейського Союзу і отримати прибуток. 

Розуміючи, що залучені до злочинної організації особи та інші учасники 

будуть усвідомлювати протиправність своїх дій, з метою забезпечення функціо-

нування злочинної організації, обвинувачений ОСОБА_3 та інша особа грома-

дянин Республіки Польща передбачили створення необхідних умов для здійс-

нення злочинної діяльності, а саме визначили матеріальну винагороду кожному 

учаснику злочинної організації, яка б гарантувала неухильне виконання вимог 

лідерів та безумовну реалізацію злочинного плану на всіх його етапах.   

Особлива увага приділялася чіткому визначенню ролі кожного учасника, 

високому рівню узгодженості дій, що передбачало усвідомлення кожним із уча-

сників факту його об'єднання з іншими особами в одну організацію і прагнен-

ням тісно поєднати зусилля усіх учасників на учинення злочинів у сфері неза-

конного обігу наркотичних засобів. 

З цією метою обвинувачений ОСОБА_3 та інша особа громадянин Респу-

бліки Польща узгодили та визначили між собою керівні напрямки діяльності у 

створюваній ними злочинній організації для налагодження каналів контрабанди 

і збуту наркотичних засобів, з корисливих мотивів. Так, на обвинуваченого 

ОСОБА_3 було покладено обов'язок загального керівництва перевезення (конт-

рабанди) наркотичних засобів з Республіки Еквадор до Європи, а на іншу особу 

громадянина Республіки Польща - загальне керівництво придбанням і збутом 

кокаїну. 

Відповідно до плану, досягненням єдиного злочинного результату, як кін-

цевої мети, діяльності створеної та очолюваної обвинуваченим ОСОБА_3 і ін-

шою особою громадянином Республіки Польща злочинної організації, передба-

чалося отримання коштів за незаконний збут кокаїну в країнах Європейського 

Союзу. 

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3, вступивши у злочинну змову із 

іншою особою громадянином Республіки Польща, з метою швидкого особисто-

го збагачення, шляхом учинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних з неза-

конним обігом наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільну небезпечність 

своїх дій, на початку 2012 року створили та керували транснаціональною зло-
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чинною організацію, яка діяла на території України, Республіки Еквадор та Рес-

публіки Польща у період з початку 2012 року по жовтень 2012 року за наступ-

них обставин. 

Так, обвинувачений ОСОБА_3 та інша особа громадянин Республіки 

Польща знаходячись на території Республіки Польща та України (переважно 

прикордонна територія), переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення 

особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, 

зберігання з метою збуту, збут наркотичних засобів та їх контрабанду, предме-

том яких був наркотичний засіб в особливо великих розмірах, на початку 2012 

року створили стійке об'єднання - злочинну організацію, до якої у різний період 

часу, як особисто так і через інших членів злочинного об'єднання, залучили 

громадянина Республіки Польща ОСОБА_6 сина ОСОБА_7, громадянина США 

ОСОБА_11, яким відповідно до постанови правоохоронних органів від 

03.05.2012 року про проведення контрольованого постачання  та постанов від 

03.07.2012 року на проникнення в організовану  злочинну групу з метою вико-

нання спеціального завдання, було доручено здійснити проникнення під леген-

дою прикриття в міжнародну організовану злочинну групу у складі громадян 

України, Республіки, Польща, республіки Еквадор,  а також залучили  інших 

осіб-громадян Республіки Польща, США та Республіки Еквадор, матеріали 

відносно яких виділені в окреме провадження. 
Вказані особи спеціально, добровільно, попередньо зорганізувались у 

стійке об'єднання для учинення злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, 

перевезенням, переміщенням через митні кордони з приховуванням від митного 

контролю та збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах, об'єдна-

них єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, направлених на 

досягнення цього плану, відомого всім членам об'єднання, беззаперечно підпо-

рядковуючись обвинуваченому ОСОБА_3 та іншій особі громадянину Респуб-

ліки Польща, як керівникам злочинної організації. 

Відповідно до плану, відвівши собі роль організаторів та керівників ство-

реної злочинної організації, обвинувачений ОСОБА_3 та інша особа громадя-

нин Республіки Польща забезпечили її стійкість шляхом згуртованості учасни-

ків єдиним наміром, щодо вчинення злочинів, підтримання постійних зв'язків 

між її учасниками, тривалості злочинної діяльності, чіткого визначення їх 

централізованого підпорядкування за напрямками злочинної діяльності та роз-

поділу ролей, щодо фінансування діяльності, місць придбання та збуту наркоти-

чного засобу, транспортування та забезпечення каналів контрабанди.   

Для досягнення мети учинення особливо тяжких злочинів, які потребують 

довготривалої та ретельної підготовки, було визначено системно-структурну 

побудову злочинної організації, яка полягала у загальному керівництві та чіткій 

підпорядкованості усіх її членів, вертикальних зв'язках між вищими та нижчими 

структурами об'єднання, загальновизнаних правилах поведінки і забезпечення 

дотримання їх учасниками злочинної організації, створивши своїми діями ієрар-

хічне об'єднання.   

Зокрема обвинуваченим ОСОБА_3 та іншою особою громадянином Рес-

публіки Польща було розроблено та забезпечено виконання заходів, спрямова-

них на створення необхідних умов існування злочинного об'єднання, які поля-
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гали у фінансуванні, приховуванні та прикритті такої   діяльності, контррозвіду-

вальному, побутовому, інформаційному забезпеченні керівників та учасників 

злочинної організації. 

При цьому обвинувачений ОСОБА_3, керуючи утвореною злочинною ор-

ганізацією, будучи одним із організаторів учинення злочинів, безпосередньо ке-

рував їх підготовкою та приймав активну участь у вчиненні злочинів. Також об-

винувачений ОСОБА_3, згідно розробленого плану злочинних дій, який був ві-

домий усім учасникам, розподіляв між ними відповідні ролі, як безпосередньо 

так і за участі інших осіб громадян Республіки Польща та Еквадор та ОСОБА_6 

сина ОСОБА_7. 

Інша особа громадянин Республіки Польща, керуючи утвореною злочин-

ною організацією, будучи одним із організаторів учинення злочинів, відповідно 

до плану, виконував обов'язки з фінансування, організації придбання наркотич-

ного засобу у Південній Америці та організації збуту кокаїну у країнах Євро-

пейського Союзу. 

Інша особа громадянин Республіки Еквадор - повинен був, безпосередньо 

за вказівкою іншої  особи громадянина Республіки Польща, придбати наркотич-

ний засіб та завербувати для цього інших учасників і розподілити ролі між ни-

ми, забезпечити збереження наркотичного засобу і передачу його кур'єрові на 

території Республіки Еквадор. 

ОСОБА_6 сину ОСОБА_7 - відводилася роль безпосередньої організації 

контрабанди наркотичного засобу з Республіки Еквадор до України. 

Злочинна організація об'єднувала дев'ять осіб із стійкими зв'язками, хара-

ктеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю своєї зло-

чинної діяльності, розробкою і погодженістю загального плану вчинення злочи-

нів, наявністю спільних правил поведінки, вирізнялася ієрархічністю, взаємоза-

лежністю та носила транснаціональний характер. Дисциплінованість учасників 

злочинної організації підтримувалася чітким розподілом функцій між його уча-

сниками та отриманням матеріальних благ за вчинення конкретних дій (злочи-

нів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів) відповідно до відведеної ро-

лі кожному учаснику злочинної організації. 

Виходячи з визначених керівниками ролей та функцій членів злочинної 

організації, обвинувачений ОСОБА_3 особисто брав на себе загальне керівниц-

тво організацією контрабанди наркотичного засобу, обов'язки по забезпеченню 

фінансування злочинної діяльності; інформаційному забезпеченні; вербуванню 

нових членів організації та безпосереднє зберігання з метою збуту і перевезення 

територією України наркотичного засобу. 

З метою приховування злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_3 

створив систему контррозвідувальних заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки учасників злочинної організації та попередження виявлення і запобі-

гання загрозам викриття з боку правоохоронних органів чи створення перешкод 

від інших злочинних угрупувань. 

Зокрема обвинувачений ОСОБА_3, розробив та запровадив на всіх етапах 

діяльності, правила конспірації (контррозвідувальні заходи), які передбачали: 

зміну телефонних терміналів та абонентських номерів; конкретні години та дні 

тижня для спілкування між учасниками злочинної організації; порядок безпосе-
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редніх зустрічей із застосуванням умовних вербальних паролів; порядок зустрі-

чей для обміну, як інформацією так і предметами злочинної діяльності, що ви-

ключали безпосередній контакт між учасниками злочинної організації. 

Також одним із правил проведення зустрічей учасників злочинної органі-

зації було використання готельних номерів на околицях міст, що давало змогу у 

разі виявлення спостереження чи перешкоджання злочинній діяльності, ефекти-

вно уникнути  переслідування чи вжити інших заходів протидії.   

Інша особа громадянин Республіки Польща згідно із визначеними функ-

ціями, як один із організаторів і керівників злочинної організації, особисто брав 

на себе загальне керівництво організацією придбання та збуту наркотичного за-

собу. З цією метою він скористався широким колом транснаціональних парт-

нерських та ділових відносин, які у нього склалися за час перебування на посаді 

президента компанії «EcnaEncanto S.A.», що зареєстрована у Республіці Еквадор 

та є міжнародним трейдером у плодоовочевому секторі. 

Інша особа громадянин Республіки Польща був обізнаний щодо специфі-

ки транспортування вантажів із фруктами та можливістю перевезення наркоти-

чного засобу у спеціально обладнаних схованках, що унеможливлювало вияв-

лення наркотичного засобу під час митного контролю. 

В структурній ієрархії злочинної організації інша особа громадянин Рес-

публіки Польща, як керівник визначив собі функцію фінансування діяльності, 

пошуку каналів придбання і збуту наркотичного засобу, вербування осіб, які 

мають зв'язки із наркокартелями країн Південної Америки. За допомогою цих 

осіб інша особа громадянин Республіки Польща мав втілити заплановані спосо-

би фінансування незаконного придбання наркотичного засобу в особливо вели-

ких розмірах у наркокартелів, що діють на території країн Південної Америки, а 

також виплату коштів членам злочинної організації за виконання ними відпові-

дних завдань. 

Виконуючи розроблений план, інша особа громадянин Республіки Поль-

ща, скористався своїми налагодженими зв'язками з іншою особою громадяни-

ном Республіки Еквадор, завербував та залучив останнього до участі у злочин-

ній організації. Тим самим реалізував злочинний умисел, щодо організації неза-

конного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту контрабанди та збуту 

наркотичного засобу, в особливо великих розмірах. 

Інша особа громадянин Республіки Еквадор, переслідуючи ціль швидко-

го особистого збагачення від незаконного обігу наркотичного засобу, усві-

домлюючи неправомірність своїх дій і роль кожного члена об'єднання, по-

годився увійти в склад злочинної організації як виконавець, підбурювач та 

пособник і безумовно виконувати відведену йому роль у вчиненні злочинів. 
Для реалізації даного наміру, щодо вчинення особливо тяжких злочинів 

стійким злочинним об'єднанням, згідно плану, який вимагав високого рівня уз-

годженості дій, ретельної, довготривалої підготовки та координації злочинної 

діяльності, інша особа громадянин Республіки Еквадор завербував та залу-

чив інших осіб громадян Республіки Еквадор. При цьому інша особа громадя-

нин Республіки Еквадор відповідно до ієрархічної підпорядкованості та роз-

поділу ролей отримував вказівки від іншої особи громадянина Республіки 

Польща щодо організації дій залучених осіб, направлених на придбання на-
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ркотичного засобу. 
На іншу особу громадянина Республіки Еквадор, згідно злочинного пла-

ну, покладався обов'язок придбання наркотичного засобу - кокаїну в особ-

ливо великих розмірах, тому останній, використовуючи свої злочинні зв'я-

зки серед організаторів  наркокартелів, які здійснюють виробництво кокаї-

ну, домовився про придбання необхідної кількості наркотичного засобу на 

території Республіки Колумбія та Республіки Перу. 
Інша особа громадянин Республіки Еквадор, згідно структурної ієрархії 

злочинної організації та узгоджено з її керівниками, повинен був довести до 

відома роль кожного із завербованих та залучених ним учасників, щодо 

придбання, перевезення, зберігання та передачі наркотичного засобу, 

а також безпосередньо координувати їхні дії, відповідно до єдиного злочин-

ного плану та обставин, які виникатимуть в ході його реалізації, забезпечи-

вши тим самим стійкість зв'язків та усвідомлення кожним із учасників 

об'єднання необхідності належного виконання своїх функцій для успішного 

досягнення мети створеної злочинної організації. 
Так, інша особа громадянин Республіки Еквадор довів до відома співви-

конавця іншої особи громадянина Республіки Еквадор розроблений обвинува-

ченим ОСОБА_3 та іншою особою громадянином Республіки Польща план вчи-

нення злочину в складі злочинної організації, цілі створення такого об'єднання, 

а також визначив за ним обов'язок перевезення придбаного наркотичного за-

собу з Республік Колумбія та Перу в Республіку Еквадор до місць його збе-

рігання та передачі. 
З цією ж метою, пособнику іншій особі громадянину Республіки Еква-

дор було визначено роль надати належний йому автомобіль марки 

«Chevrolet D-max» номерний знак НОМЕР_2 для перевезення наркотично-

го засобу, який забезпечував належний рівень безпеки та можливість ефек-

тивно уникнути переслідування. 
Інші учасники злочинної організації - інші особи громадяни Республіки 

Еквадор за вказівкою іншої особи громадянина Республіки Еквадор, викону-

вали функцію прикриття процесу перевезення, зберігання та переда-
чі наркотичного засобу, шляхом дистанційного супроводження та спостере-

ження за ситуацією, з метою виявлення та протидії можливому пересліду-

ванню з боку правоохоронних органів чи конкурентів по злочинному сере-

довищу.     
Реалізовуючи злочинний план, інша особа громадянин Республіки Ек-

вадор, приблизно на початку 2012 року, у невстановлених слідством осіб, 

незаконно придбав, з метою збуту, наркотичний засіб масою 30 065 грам, у 

якому масова частка кокаїну становить 22 601,3 грами, країнами походження 

якого є Республіки Колумбія та Перу. 

Після цього, інша особа громадянин Республіки Еквадор, діючи в складі 

злочинної організації, спільно з іншими її учасниками - іншими особами 

громадянами Республіки Еквадор відповідно до розподілених ролей, перевез-

ли придбаний наркотичний засіб до м. Гуаякіль, Республіки Еквадор. 

Реалізовуючи злочинний план в частині зберігання наркотичного за-

собу, члени злочинної організації визначили місцем його зберігання буди-
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нок за адресою АДРЕСА_3, у якому пособники інші особи громадяни Респуб-

ліки Еквадор згідно розподілу ролей, забезпечували почергову охорону. В 

свою чергу, інша особа громадянин Республіки Еквадор повідомив іншу особу 

громадянина Республіки Польща та обвинуваченого ОСОБА_3 про придбання 

наркотичного засобу і забезпечення належного його зберігання, а також про 

необхідність у стислі строки організувати перевезення наркотичного засобу 

до Європи. 
Отримавши підтвердження про виконання іншою особою громадянином 

Республіки Еквадор обов'язку щодо придбання наркотичного засобу, інша осо-

ба громадянин Республіки Польща повідомив про це обвинуваченого ОСО-

БА_3, який у свою чергу продовжив реалізацію злочинного наміру та зайнявся 

підбором і вербуванням інших членів злочинної організації та втягненням їх у 

злочинну діяльність. 

Навесні 2012 року обвинувачений ОСОБА_3 познайомився з громадяни-

ном Республіки Польща ОСОБА_6 сином ОСОБА_7 - підприємцем, що займа-

ється логістикою фруктів та квітів з країн Південної Америки в Європу. В про-

цесі спілкування обвинувачений ОСОБА_3 схилив ОСОБА_6 сина ОСОБА_7 до 

участі у очолюваній ним злочинній організації. Згідно єдиного плану, обвинува-

чений ОСОБА_3 поклав на ОСОБА_6 сина ОСОБА_7 обов'язок контрабанди-

переміщення наркотичного засобу з Республіки Еквадор в Україну за винагоро-

ду в розмірі 150 000 доларів США. 

Із дотриманням правил конспірації при зустрічах та розмовах, обвинува-

чений ОСОБА_3 довів до відома особливості отримання та поставки кокаїну. 

Зокрема, обвинувачений ОСОБА_3 визначив ОСОБА_6 сину ОСОБА_7 спосіб 

приховування наркотичного засобу від митного контролю шляхом використан-

ням тайників у контейнері із фруктами, повідомив вербальний пароль (кодову 

фразу «Чорне море») та надав абонентський номер телефону іншої особи грома-

дянина Республіки Еквадор, який повинен був координовано 

з обвинуваченим ОСОБА_3 забезпечити транспортування та переда-

чу наркотичного засобу в м. Гуаякіль (Республіка Еквадор). 

На пропозицію обвинуваченого ОСОБА_3 - ОСОБА_6 син ОСОБА_7 по-

годився та повідомив, що приблизно у серпні 2012 року планує виїзд до Респуб-

ліки Еквадор у справах. 

Обвинувачений ОСОБА_3, дотримуючись правил конспірації (контрроз-

відувальні заходи) та розуміючи, що він мав безпосередній контакт із співвико-

навцем, пособником та підбурювачем ОСОБА_6 сином ОСОБА_7, з метою за-

безпечення безпеки членів угрупування, попередження можливості викриття та 

встановлення правоохоронними органами усіх учасників злочинної організації, 

погодив із останнім вербування та залучення до контрабанди наркотичного за-

собу довіреної особи. 

Поряд з цим, злочинний план обвинуваченого ОСОБА_3 та іншої особи 

громадянина Республіки Польща щодо подальшої мети діяльності створеної та 

очолюваної ними злочинної організації, направлений на систематичне отриман-

ня коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, передбачав удосконален-

ня структурної побудови та більш широке функціональне призначення злочин-

ної організації, шляхом здійснення злочинної діяльності керівного, координую-
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чого та забезпечувального характеру, а не безпосередньої підготовки та прийн-

яття активної участі у вчиненні зазначених злочинів.   

Так, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 сину ОСОБА_7, що в 

подальшому детально роз'яснить особливості діяльності транснаціонального ка-

налу незаконного обігу наркотичних засобів, механізми фінансування злочинної 

організації і принципи чіткого розподілу коштів отриманих від злочинної діяль-

ності між її членами та покладе на нього обов'язок самостійно здійснювати не-

законне придбання, перевезення, контрабанду та збут наркотичного засобу. 

Згідно структурної ієрархії злочинної організації та узгодження з обвину-

ваченим ОСОБА_3, ОСОБА_6 син ОСОБА_7 повинен був довести до відома 

роль завербованого та залученого ним учасника, щодо контрабанди, пере-

везення, зберігання та передачі наркотичного засобу, а також безпосередньо 

координувати його дії, відповідно до єдиного злочинного плану та обставин 

які виникатимуть в ході його реалізації, забезпечивши тим самим стійкість 

зв'язків та належного виконання функцій для успішного досягнення мети. 
Так, ОСОБА_6 син ОСОБА_7 довів до відома громадянина 

США ОСОБА_11 розроблений план вчинення злочину в складі злочинної орга-

нізації, цілі створення такого об'єднання, а також визначив за ним обов'язок 

отримання наркотичного засобу у Республіці Еквадор та контрабанди його 

до України. 
З цією ж метою, ОСОБА_6 сину ОСОБА_7 обвинуваченим ОСОБА_3 

було визначено роль координації дій, прикриття процесу отриман-
ня наркотичного засобу, шляхом дистанційного супроводження та спостере-

ження за ситуацією для вжиття заходів протидії правоохоронним органам 

чи конкурентам по злочинному середовищу.     

Реалізовуючи злочинний план, діючи у складі створе-

ної обвинуваченим ОСОБА_3 та іншою особою громадянином Республіки 

Польща злочинної організації, ОСОБА_6 син ОСОБА_7 спільно із виконав-

цем ОСОБА_11,  16.08.2012 року прибули до м. Гуаякіль, Республіка Еквадор. 

ОСОБА_6 син ОСОБА_7 доповів обвинуваченому ОСОБА_3, що визначене мі-

сце передачі - приміщення кімнати № 310, готелю «Капрі» у м. Гуаякіль і отри-

мувати наркотичний засіб доручено іншій особі ОСОБА_11. 

16.08.2012 року, після отримання вказівки 

від обвинуваченого ОСОБА_3, узгодження часу, місця та умов зустрічі з ін-

шими членами злочинної організації, інша особа громадянин Республіки Ек-

вадор згідно єдиного злочинного плану та структурної ієрархії, визначив ролі 

учасників об'єднання для передачі наркотичного засобу  ОСОБА_11. 

Діючи з цією метою, в приміщенні кімнати № 310 готелю «Капрі» інша 

особа громадянин Республіки Еквадор зустрівся із ОСОБА_11, та на виконан-

ня правил конспірації, перевірив поінформованість останнього щодо умов-

ного вербального паролю та умов отримання наркотичного засобу. Да-
лі, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає і відсутня небезпека викриття 

злочинної діяльності, інша особа громадянин Республіки Еквадор вийшов з го-

телю «Капрі» та дав вказівку іншій особі громадянину Республіки Еква-

дор привезти наркотичний засіб з місця його зберігання для здійснення пе-

редачі. 
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Інша особа громадянин Республіки Еквадор, відповідно до покладених 

на нього обов'язків, знаходячись неподалік приміщення готелю «Капрі», в 

автомобілі марки «Chevrolet D-max» номерний знак НОМЕР_2, транспор-
тував наркотичний засіб, з місця його зберігання до приміщення готелю 

«Капрі», який з метою приховування злочинної діяльності замаскував у 

шкіряному кріслі  чорно-жовтого кольору. 

В цей час інші особи громадяни Республіки Еквадор, діючи в складі 

злочинної організації, згідно розподілених ролей, приховано супроводжува-

ли автомобіль, яким керувала інша особа громадянин Республіки Еквадор, та 

спостерігали за приміщенням готелю «Капрі», з метою забезпечення безпе-

ки злочинної діяльності та попередження ризиків викриття інших учасни-

ків. 
В свою чергу, ОСОБА_6 син ОСОБА_7, неухильно дотримую-

чись порядку безпосередніх зустрічей між учасниками злочинної організації, 

виконував координацію дій процесу передачі наркотичного засобу, зокре-

ма постійно підтримував телефонний зв'язок із іншою особою громадянином 

Республіки Еквадор і обвинуваченим ОСОБА_3, з метою узгодження дій для 

своєчасного надання вказівок ОСОБА_11. 

Приблизно об 11 годині (за місцевим часом; - 7 годин за Гринвічем), уча-

сники злочинної організації, інші особи громадяни Республіки Еквадор у при-

міщенні готелю «Капрі» кімната № 310 (вул. Габріель Хосе де Луке И Бенитес, 

№ 1009, м. Гуаякіль, Республіка Еквадор), передали ОСОБА_11 тридцять бри-

кетів із наркотичним засобом - кокаїном масою 30 065 грам (масова част-

ка кокаїну становить 22 601,3 грами), для подальшого перевезення контрабанд-

ним способом через митний кордон України з приховуванням від митного конт-

ролю, шляхом використанням тайників у контейнерах із фруктами. 

Відповідно до постанови правоохоронних органів від 03.05.2012 року про 

проведення контрольованого постачання та постанов від 03.07.2012 року на 

проникнення в організовану злочинну групу з метою виконання спеціального 

завдання, громадянину Республіки Польща ОСОБА_6 сину ОСОБА_7 та грома-

дянину США ОСОБА_11 було доручено здійснити проникнення під легендою 

прикриття в міжнародну організовану злочинну групу, з метою здобуття факти-

чних даних про протиправну діяльність її лідера, активних учасників, докумен-

тування їх протиправної діяльності, створення сприятливих обставин для затри-

мання фігурантів під час отримання або передачі наркотичних засобів, прове-

дення фінансових розрахунків за поставлені наркотики або продовження конт-

рольованого постачання наркотиків до кінцевого одержувача чи кур'єра. 

Діючи відповідно до вищевказаної постанови про контрольоване поста-

чання, у взаємодії з представникам правоохоронних органів Республіки Еква-

дор, Сполучених Штатів Америки, України та Республіки Польща отриманий 

наркотичний засіб - кокаїн ОСОБА_11 26.08.2012 року об 11 годині 30 хвилин, 

авіарейсом УУ-132 Нью-Йорк - Бориспіль доставив та перемістив його через 

митний кордон України в пункті митного контролю аеропорту «Бориспіль», що 

в м. Бориспіль, Київської області і передав його працівникам Державної митної 

служби. 

Працівниками правоохоронних органів в рамках контрольованого поста-
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чання наркотичний засіб був замінений на візуально схожий імітаційний засіб, 

Відповідно до висновку експерта № 11-22 від 02.10.2012 речовина, яка 

була замінена працівниками правоохоронних органів імітаційним засобом, міс-

тить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна 

маса кокаїну в наданих на дослідження речовинах, відповідно до встановленого 

відсоткового вмісту кокаїну, становить 22 601,3 грам. 

Поряд з цим, ОСОБА_6 син ОСОБА_7, продовжуючи діяти відповідно до 

вказівок обвинуваченого ОСОБА_3, повідомив останньому, що наркотичний за-

сіб відправлено морським транспортом з орієнтовним терміном прибуття до 

України - жовтень 2012 року. Також ним було погоджено з обвинуваченим 

ОСОБА_3, що для забезпечення безпеки злочинної діяльності, передача нарко-

тичного засобу відбудеться не безпосередньо в морському порту, а в м. Львові 

чи іншому, визначеному з урахуванням ситуації яка виникатиме, місці, куди за 

вказівкою ОСОБА_6 сина ОСОБА_7 його довірена особа - ОСОБА_11, перевезе 

кокаїн. 

Отримавши підтвердження про початок виконання ОСОБА_6 сином 

ОСОБА_7 своєї ролі у контрабанді наркотичного засобу, обвинувачений ОСО-

БА_3 повідомив про це іншу особу громадянина Республіки Польща та, продо-

вжуючи реалізацію свого злочинного наміру, отримав невстановленим слідст-

вом способом кошти в сумі 59 000 євро і 27 000 доларів США для виплати ви-

значеної ОСОБА_6 сину ОСОБА_7 винагороди за контрабанду наркотичного 

засобу. 

Крім цього, впродовж серпня-жовтня 2012 року з метою досягнення мети 

злочинної діяльності та попередження ризиків обману з боку учасників об'єд-

нання, шляхом підміни чи самостійного збуту наркотичного засобу, обвинува-

чений ОСОБА_3, як один із організаторів та керівників злочинної організації, 

постійно контролював хід виконання ОСОБА_6 сином ОСОБА_7 визначених 

обов'язків. Зокрема, обвинувачений ОСОБА_3 у визначений правилами конспі-

рації час, а саме щосереди о 14 годині, підтримував телефонний зв'язок із ОСО-

БА_6 сином ОСОБА_7, в розмовах з яким переконувався, що контрабанда нар-

котичного засобу вчиняється згідно з розробленим планом, наголошуючи при 

цьому на ексклюзивності придбаного наркотичного засобу, наявності конкрет-

ного покупця та необхідності неухильного виконання його вказівок. Для конс-

пірації обвинуваченим ОСОБА_3 було визначено та використовувався спеціа-

льний термін - «козак», коли мова йшла про кокаїн. 

16.10.2012 року ОСОБА_6 син ОСО-

БА_7 повідомив обвинуваченого ОСОБА_3 про реалізацію контрабанди на-

ркотичного засобу і забезпечення його перевезення до м. Тернопіль, а також 

про необхідність організувати 17.10.2012 року отримання наркотичного за-

собу. Єдиний злочинний план передбачав, що обвинувачений ОСОБА_3 без-

посередньо зустрінеться із ОСОБА_6 сином ОСОБА_7 в м. Львові для передачі 

коштів, після чого ОСОБА_11 в м. Тернопіль передасть довіреній особі обвину-

ваченого ОСОБА_3 наркотичний засіб. Однак, з метою отримання гарантій без-

умовного виконання домовленостей учасниками злочинної організа-

ції, обвинуваченим ОСОБА_3 було визначено, що він передасть ОСОБА_6 

сину ОСОБА_7 частину грошей, після чого особисто зустрінеться з ОСОБА_11, 
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і коли отримає та перевірить наркотичний засіб, передасть останньому іншу ча-

стину винагороди. 

Діючи з цією метою, обвинувачений ОСОБА_3 приблизно о 7 годи-

ні 17.10.2012 року у м. Львові зустрівся із ОСОБА_6 сином ОСО-

БА_7. Дотримуючись правил конспірації в приміщенні кімнати № 2 готелю 

«Наварія Нова», що розташований у с. Наварія, Пустомитівського району, 

Львівської області, обвинувачений ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 сину ОСО-

БА_7 59 000 євро в якості часткової оплати за доставку наркотичних засобів до 

України. В свою чергу, ОСОБА_6 син ОСОБА_7 доповів обвинуваченому 

ОСОБА_3 про те, що у м. Тернополі його очікує ОСОБА_11, де передасть йому 

наркотичний засіб. 

Виконуючи вказівку обвинуваченого ОСОБА_3, з урахуванням розро-

блених контррозвідувальних заходів, ОСОБА_11 орендував кімнату № 10 у 

готелі «Віват», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Степана Буд-

ного, 22-а, для зберігання та передачі наркотичного засобу. 

17.10.2012 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні кімнати № 10 готе-

лю «Віват» (м. Тернопіль), один із керівників злочинної організації - обвинува-

чений ОСОБА_3, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передав ОСО-

БА_11 27 000 доларів США, як оплату за доставку наркотичного засобу до 

України. 

Обвинувачений ОСОБА_3, відповідно до злочинного плану, мав намір, 

шляхом використання схованок у автотранспорті, перевезти з приховуванням 

від митного контролю через митний кордон України, наркотичний засіб - кока-

їн, для передачі його іншій особі громадянину Республіки Польща, з метою по-

дальшого збуту його у країнах Європейського Союзу. 

17.10.2012 року об 11 годині 40 хвилин обвинувачений ОСОБА_3, вва-

жаючи, що отримав наркотичний засіб, не усвідомлюючи, що відносно нього 

проводяться оперативно-розшукові заходи, направлені на документування його 

злочинної діяльності,  вийшов з кімнати №10 готелю «Віват», із отриманим від 

ОСОБА_11 імітаційним наркотичним засобом, що знаходився у двох спортив-

них сумках, для подальшого його перевезення власним автомобілем марки «Мі-

цубісі Паджеро Вагон 3.2АТ» реєстраційний номер НОМЕР_1. Однак у вести-

бюлі готелю «Віват» обвинувачений ОСОБА_3 при спробі позбавитись нарко-

тичного засобу і втекти, був затриманий працівниками правоохоронних органів. 

В ході проведеного обшуку, за адресою: м. Тернопіль, вул. Степана Буд-

ного, 22-а, було виявлено та вилучено дві сумки із тридцятьма брикетами речо-

вини, що згідно висновку експертизи № 10-170/11-25 від 05.12.2012 року відпо-

відає (має спільну родову належність) спеціальній хімічній речовині, якою були 

оброблені брикети і сумки та речовині (імітаційний засіб), якою у ході контро-

льованого постачання був замінений наркотичний засіб. 

У результаті злочинних дій обвинуваченого ОСОБА_3 порушено громад-

ську безпеку та створено небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства. 

Крім того, у результаті протиправних дій у сфері незаконного обігу нар-

котичних засобів, злочинною організацією під керівництвом обвинуваченого 

ОСОБА_3, порушено встановлений державою, з метою забезпечення охорони 

здоров'я населення, порядок переміщення наркотичних засобів через митний 
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кордон України, а також порядок обігу наркотичних засобів на території Украї-

ни. 

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у 

вчиненні кримінальних правопорушень,  передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 305, 

ч. 3 ст. 307 КК України визнав повністю, підтвердивши обставини кримінально-

го провадження,  щиро розкаявся та просить його суворо не карати, врахувати, 

що кримінальне правопорушення вчинено ним внаслідок збігу важких матеріа-

льних та сімейних обставин, наявність заборгованості по кредиту, його сімей-

ний стан-на утриманні неповнолітній син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, важко-

хвора мати пенсійного віку, стан його здоров’я-гіпертонічна хвороба серця 2-го 

ступеня. 

Крім власного визнання вини, обвинувачений  ОСОБА_3 повністю пого-

дився зі всіма доказами по справі, що були зібрані в процесі досудового слідства 

і підтверджують його винність у вчиненні інкримінованих кримінальних право-

порушень, відмовившись від їх дослідження в ході судового розгляду. 

Оскільки фактичні обставини справи не оспорюються учасниками судово-

го провадження, показання обвинуваченого відповідають фактичним обстави-

нам справи, з'ясувавши правильність розуміння обвинуваченим фактичних об-

ставин справи, не маючи сумнівів у добровільності його позиції, суд приходить 

до висновку, що у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України дослідження фак-

тичних обставин справи слід обмежити допитом обвинуваченого та досліджен-

ням даних у справі, що характеризують його особу.           

Таким чином, оцінивши в сукупності всі фактичні обставини справи, суд 

приходить до переконання про доведеність вини обвинуваченого  ОСОБА_3 у 

вчиненні кримінальних правопорушень, які слід кваліфікувати: 

- за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України- створення злочинної ор-

ганізації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництво та-

кою організацією, та  участь у ній і у злочинах вчинюваних такою організацією; 

- за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України( в редакції від 05.07.2012 

року)- контрабанда наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний ко-

рдон України з приховуванням від митного контролю, предметом якої були на-

ркотичні засоби в особливо великих розмірах; 

- за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України( в редакції від 06.10.2011 

року) - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також не-

законний збут наркотичних засобів, предметом яких були наркотичні засоби в 

особливо великих розмірах. 

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 у відповідності до 

вимог ст.ст. 50,65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримі-

нальних правопорушень, особу винного, його роль і участь у вчиненні конкрет-

них злочинних діянь і вважає за необхідне обрати покарання у виді позбавлення 

волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна та з конфі-

скацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди. 

При цьому суд враховує повне визнання вини, щиросердечне каяття, 

сприяння розкриттю інкримінованих кримінальних правопорушень, вперше 

притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, 

позитивно характеризується, його сімейний стан та майновий стан, одружений, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2568/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2568
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_199/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#199
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_267/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#267
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на утриманні неповнолітній син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, важкохвора мати 

похилого віку, ІНФОРМАЦІЯ_6, пенсіонерка та стан його здоров»я-

гіпертонічна хвороба серця 2-го ступеня. 

Наведені обставини з врахуванням конкретних умов, при яких вчинені 

злочини, наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно 

знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, дають під-

ставу при призначенні основного покарання за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК Укра-

їни застосувати  до обвинуваченого ОСОБА_3 ч. 1 ст. 69 КК України та призна-

чити йому основне покарання нижче від найнижчих меж, встановлених санкці-

ями статтей обвинувачення у виді позбавлення волі  з конфіскацією наркотич-

них засобів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією всього належ-

ного йому на праві власності майна. 

Суд вважає, що дане покарання є справедливим, необхідним та достатнім 

для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових криміна-

льних правопорушень. 

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_3 тримання під вар-

тою-залишити попередню, до вступу вироку суду в законну силу. 

Речові докази по справі: 

- закордонний паспорт обвинуваченого ОСОБА_3 типу НОМЕР_3; закор-

донний паспорт обвинуваченого ОСОБА_3 типу НОМЕР_4; 

- паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім'я обвинуваченого ОСО-

БА_3; 

-дозвіл №НОМЕР_8 на мисливську зброю «Менелаї К-12»; дозвіл 

№НОМЕР_9 на  мисливський карабін «Blaser R93 Standart»; 

- ключ автомобільний «Mitsubishi» з брелоком; ключ автомобільний   «M-

itsubishi»   з   брелоком   та   двома ключами; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії 

НОМЕР_6; посвідчення «НОМЕР_7» обвинуваченого ОСОБА_3 

- візитну картку ОСОБА_12»; 

відеокасету Panasonik mini DV БУ 60 інв. № 0722т; 

карту Transcend micro SDHC 4 Gb інв. № 0723т-; 

карту Transcend micro SD HC на 16 Gb інв. 693-; 

карту SanDisk на 2 Gb- 

аудіокасету«Maxell 90» інв. 1026 / 834-2-110c-12 / 25.07.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1027 / 834-2-1 10с-12 / 01.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1028 / 834-2-1 10c-12 / 08.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1029 / 834-2-1 10с-12 / 10.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1030 / 834-2-1 10с-12 / 15.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1031 / 834-2-110с-12 / 16.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1032 / 834-2-1 10с-12 / 23.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1033 / 834-2-1 10с-12 / 29.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1034/ 1016-2-110с-12 / 02.10.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1035 / 834-2-110с-12 / 07.10.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1036 / 1016-2-110с-12 / 11.10.12; 

відеокасету «miniDV60 SONY» інв. №хо-11-0002 8-16-12; 

відеокасету «miniDV60 maxell» обшук «Мітсубісі» ч.І; 

відеокасету «miniDV60 SONY» обшук «Мітсубісі» ч.2; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
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відеокасету  «SONYMP120»   №5АТУS309К   обшук   мотель «Віват»; 

відеокасету «SONY MP120»   №5АТYS309К  допит підозрюваного; 

TDK CD-R24 210Mb (Вх3744) ПрАТ «МТС»; 

TDK CD-R 700 Mb (8980); 

TDK CD-R 700 Mb (8979); 

TDK CD-R 700 Mb (8978); 

Verbatim СD-R 700Мb (989); 

Verbatim СD-R 700Мb (988); 

Verbatim СD-R 700Мb (Life ІМЕІ); 

Verbatim 80(2591); 

VIDEX DVD+R16x (частина 1); 

VIDEX DVD+R16x (частина 2); 

Verbatim СD-R 700Мb (до висновку експерта №18-239); 

Verbatim DVD-R 4,7 Gb (до висновку експерта №18-238)-зберігати при 

матеріалах кримінального провадження; 

- тридцять упаковок(брикетів) порошкоподібної речовини, що згідно з ви-

сновком експерта № 11-22 від 02.10.2012 року є наркотичним засобом, обіг яко-

го обмежено -кокаїном, загальною вагою 30 065 г, масовою часткою кокаїну-22 

602 г, та дві господарські сумки,  в яких вони знаходяться, передані на відпові-

дальне зберігання  до ГУ МВС України в Київській області-знищити; 

- тридцять упаковок(брикетів) порошкоподібної речовини, та дві госпо-

дарські сумки, в яких вони знаходяться, контрольні зразки спеціального хіміч-

ного барвника, в паперовому конверті та контрольні зразки імітаційної речови-

ни, опечатані в пакеті, передані на відповідальне зберігання  до ГУ МВС Украї-

ни в Київській області-знищити; 

- грошові кошти в сумі 9000(дев’ять тисяч) Євро, 57(п’ятдесят сім) дола-

рів США, 27 000(двадцять сім тисяч) доларів США, 59 000(п’ятдесят дев’ять ти-

сяч) Євро, передані на зберігання в касу зберігання ДФЗБО МВС України-

конфіскувати в доход держави. 

По справі проведено судові експертизи,   за які із обвинуваченого ОСО-

БА_3. у відповідності до  ч. 2 ст.124 КПК України слід стягнути в користь дер-

жави процесуальні витрати на відшкодування витрат за проведення експертизи 

залученими стороною обвинувачення експертами спеціалізованої державної ек-

спертної установи:   

- за експертизу наркотичних засобів № 11-22 від 02.10.2012 року в сумі  4 

952,64 грн.; 

- за експертизу спеціальних хімічних речовин№ 10-170/11-25 від 

05.12.2012 року в сумі 4 422,00 грн.; 

- за судову комп'ютерно-технічну експертизу № 18-239 від 27.02.2013 ро-

ку в сумі  - 3 520,80 грн.; 

- за судову комп'ютерно-технічну експертизу № 18-238 від 11.04.2013 ро-

ку в сумі  - 6 259,20 грн.; 

- за технічну експертизу документів № 3 від 05.02.2013 року  в сумі  - 1 

764,00 грн.; 

- за технічну експертизу документів № 2 від 04.02.2013 року  в сумі  - 1 

764,00 грн.; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
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- за судову експертизу звуко-відеозапису № 19/13-05 від 12.04.2013 року в 

сумі  - 12 847,80 грн. 

Керуючись статтями 349 ч.3, 369, 373, 374, п.1 ч.1 ст.392, п.2 ч.2 ст.395 

КПК України, суд,- 

                                              З А С У Д И В: 

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних  правопорушень пе-

редбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 305 КК України( в редакції від 

05.07.2012 року), ч. 3 ст. 307 КК України( в редакції від 06.10.2011 року) і приз-

начити йому покарання: 

- за ч. 1 ст. 255 КК України  - 6 (шість) років позбавлення волі; 

- за ч. 3 ст. 305 КК України(в редакції від 05.07.2012 року) із застосуван-

ням ч. 1 ст. 69 КК України - 8(вісім) років позбавлення волі з конфіскацією нар-

котичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією всього 

належного йому на праві власності майна; 

- за ч. 3 ст. 307 КК України(в редакції від 06.10.2011 року) із застосуван-

ням ч. 1 ст. 69 КК України- 7(сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього 

належного йому на праві власності майна. 

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом погли-

нення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне 

покарання у виді 8(восьми) років  позбавлення волі з  конфіскацією наркотич-

них засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією всього належ-

ного йому на праві власності майна. 

Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_3 тримання під вар-

тою - залишити попередньою до вступу вироку в законну силу. 

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_3 рахувати з часу за-

тримання, з 17 жовтня 2012 року. 

Речові докази по справі: 

- закордонний паспорт обвинуваченого ОСОБА_3 типу НОМЕР_3; закор-

донний паспорт обвинуваченого ОСОБА_3 типу НОМЕР_4; 

- паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім»я обвинуваченого ОСО-

БА_3; 

- дозвіл №НОМЕР_8 на мисливську зброю «Менелаї К-12»; дозвіл 

№НОМЕР_9 на  мисливський карабін «Blaser R93 Standart»; 

- ключ автомобільний «Mitsubishi» з брелоком; ключ автомобільний   «?-

itsubishi»   з   брелоком   та   двома ключами; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії 

НОМЕР_6; посвідчення «НОМЕР_7» обвинуваченого ОСОБА_3 

- візитну картку ОСОБА_12»; 

відеокасету Panasonik mini DV БУ 60 інв. № 0722т;   

карту Transcend micro SDHC 4 Gb інв. № 0723т-; 

карту Transcend micro SD HC на 16 Gb інв. 693-; 

карту SanDisk на 2 Gb- 

аудіокасету«Maxell 90» інв. 1026 / 834-2-110c-12 / 25.07.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1027 / 834-2-1 10с-12 / 01.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1028 / 834-2-1 10c-12 / 08.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1029 / 834-2-1 10с-12 / 10.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1030 / 834-2-1 10с-12 / 15.08.12; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2568/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2568
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2691/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2691
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2722/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2722
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2730/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2730
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2875/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2875
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2904/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2904/ed_2014_01_28/pravo1/T124651.html?pravo=1#2904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1342/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1342
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910049/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#910049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1642/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#1642
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2014_01_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#311


69 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1031 / 834-2-110с-12 / 16.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1032 / 834-2-1 10с-12 / 23.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1033 / 834-2-1 10с-12 / 29.08.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1034/ 1016-2-110с-12 / 02.10.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1035 / 834-2-110с-12 / 07.10.12; 

аудіокасету «Maxell 90» інв. 1036 / 1016-2-110с-12 / 11.10.12; 

відеокасету «miniDV60 SONY» інв. №хо-11-0002 8-16-12; 

відеокасету «miniDV60 maxell» обшук «Мітсубісі» ч.І; 

відеокасету «miniDV60 SONY» обшук «Мітсубісі» ч.2; 

відеокасету  «SONYMP120»   №5АТУS309К   обшук   мотель «Віват»; 

відеокасету «SONY MP120»   №5АТYS309К  допит підозрюваного; 

TDK CD-R24 210Mb (Вх3744) ПрАТ «МТС»; 

TDK CD-R 700 Mb (8980); 

TDK CD-R 700 Mb (8979); 

TDK CD-R 700 Mb (8978); 

Verbatim СD-R 700Мb (989); 

Verbatim СD-R 700Мb (988); 

Verbatim СD-R 700Мb (Life ІМЕІ); 

Verbatim 80(2591); 

VIDEX DVD+R16x (частина 1); 

VIDEX DVD+R16x (частина 2); 

Verbatim СD-R 700Мb  (до висновку експерта №18-239); 

Verbatim DVD-R 4,7 Gb(до висновку експерта №18-238)-зберігати при ма-

теріалах кримінального провадження; 

- тридцять упаковок(брикетів) порошкоподібної речовини, що згідно з ви-

сновком експерта № 11-22 від 02.10.2012 року є наркотичним засобом, обіг яко-

го обмежено - кокаїном, загальною вагою 30 065 г, масовою часткою кокаїну-22 

602 г, та дві господарські сумки,  в яких вони знаходяться, передані на відпові-

дальне зберігання  до ГУ МВС України в Київській області-знищити; 

- тридцять упаковок(брикетів) порошкоподібної речовини, та дві госпо-

дарські сумки, в яких вони знаходяться, контрольні зразки спеціального хіміч-

ного барвника, в паперовому конверті та контрольні зразки імітаційної речови-

ни, опечатані в пакеті, передані на відповідальне зберігання  до ГУ МВС Украї-

ни в Київській області-знищити; 

- грошові кошти в сумі 9000(дев’ять тисяч) Євро, 57(п’ятдесят сім) дола-

рів США, 27 000(двадцять сім тисяч) доларів США, 59 000(п’ятдесят дев’ять ти-

сяч) Євро, передані на зберігання в касу зберігання ДФЗБО МВС України-

конфіскувати в доход держави. 

Стягнути із обвинуваченого ОСОБА_3 в користь держави процесуальні 

витрати в сумі:   

- за експертизу наркотичних засобів № 11-22 від 02.10.2012 року в сумі  4 

952,64 грн.; 

- за експертизу спеціальних хімічних речовин  № 10-170/11-25 від 

05.12.2012 року в сумі  4 422,00 грн.; 

- за судову комп'ютерно-технічну експертизу № 18-239 від 27.02.2013 ро-

ку в сумі  - 3 520,80 грн.; 
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- за судову комп'ютерно-технічну експертизу № 18-238 від 11.04.2013 ро-

ку в сумі  - 6 259,20 грн.; 

- за технічну експертизу документів № 3 від 05.02.2013 року   в сумі  - 1 

764,00 грн.; 

- за технічну експертизу документів № 2 від 04.02.2013 року  в сумі  - 1 

764,00 грн.; 

- за судову експертизу звуко-відеозапису № 19/13-05 від 12.04.2013 року в 

сумі  - 12 847,80 грн.; 

Апеляційна скарга  на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з 

дня його  проголошення до апеляційного суду Тернопільської області через 

Тернопільський міськрайонний суд. 

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили 

після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було 

подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, на-

бирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. 

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ви-

року. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після йо-

го проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в су-

довому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного 

дня після ухвалення. 

 

Головуючий суддя       Ф. Г. Берегуляк 
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Для нотаток 
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