
Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України" 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст положення (норми) запропонованого 

проекту 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ  КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 276. Випадки повідомлення про 

підозру 

Стаття 276. Випадки повідомлення про 

підозру 

1. Повідомлення про підозру обов’язково 

здійснюється в порядку, 

передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у 

випадках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Особливості повідомлення про підозру 

окремій категорії осіб визначаються главою 

37 цього Кодексу. 

 

2. У випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, слідчий, прокурор або 

інша уповноважена службова особа (особа, 

якій законом надано право здійснювати 

1. Повідомлення про підозру 

здійснюється в порядку, передбаченому  

статтею 278 цього Кодексу, не пізніше 6 

місяців з моменту внесення відомостей  до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

     У випадку невручення  письмового 

повідомлення про підозру в межах 6 місяців 

прокурор, слідчий  суддя зобов'язані  

закрити провадження у справі з підстав, 

передбачених ст. 283, 284 цього Кодексу. 

   У виняткових випадках строк вручення  

письмового повідомлення про підозру  може 

бути продовжений слідчим  суддею до 12 

місяців. 

      Повідомлення про підозру обов'язково 

здійснюється  у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи 

безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом запобіжних 

заходів; 

3) наявності достатніх доказів для 

підозри особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Особливості повідомлення про підозру 

окремій категорії осіб визначаються главою 

37 цього Кодексу. 

 

2. У випадках, передбачених частиною 

першою цієї статті, слідчий, прокурор або 

інша уповноважена службова особа (особа, 

якій законом надано право здійснювати 
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затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42 цього Кодексу. 

 

 3. Після повідомлення про права слідчий, 

прокурор або інша уповноважена службова 

особа на прохання підозрюваного зобов’язані 

детально роз’яснити кожне із зазначених 

прав. 

затримання) зобов’язані невідкладно 

повідомити підозрюваному про його права, 

передбачені статтею 42 цього Кодексу. 

 

       3. Після повідомлення про права слідчий, 

прокурор або інша уповноважена службова 

особа на прохання підозрюваного зобов’язані 

детально роз’яснити кожне із зазначених 

прав. 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran696#n696
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran696#n696

