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ПЕРЕДМОВА

Розшукові справи – це збірник матеріалів, у яких відображено результа-
ти розшуку психічно хворих осіб і осіб визнаних у встановленому порядку 
соціально небезпечними, або перебувають у безпорадному стані та пішли 
з дому чи спеціальної установи органів охорони здоров’я, де утримували-
ся, неплатників аліментів та боржників за цивільними позовами, а також 
результати роботи, пов’язані з установленням особи невідомих хворих та 
невпізнаних трупів. 

Підставою для заведення розшукової справи є інформація про вияв-
лення невпізнаного трупа, а також надходження до органу (підрозділу) 
Національної поліції України заяви або повідомлення про зникнення осо-
би, яка має фізичні або психічні вади та яка самостійно не може повідомити 
про своє місцезнаходження.

Установлення особи невпізнаного трупа здійснюється з використанням 
науково-технічних, антропологічних, медико-криміналістичних, опера-
тивно-технічних засобів і методів із залученням експертів-криміналістів, 
судових медиків та інших спеціалістів. 

Проведення оперативно-розшукових заходів за матеріалами роз-
шукової справи забороняється.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ
ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ

вул. Приморська, 56, м. Маріуполь, 87515

РОЗШУКОВА СПРАВА№ 1-1
з встановлення особи трупа

невідомого чоловіка виявленого 05.11.2020 року на другому поверсі 
недобудованої будівлі по пр-ту Нахімова, 156

МАКЕТ

Розпочато: «07» листопада 2020 р.

Закінчено: «10» листопада 2020 р.

м. Маріуполь
2020
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ВНУТРІШНІЙ  ОПИС
документів, що знаходяться у справі

№ 1-1, том № 1 за 2020 рік
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1 2 3 4 5 6 7
1. Список ознайомлених осіб 7
2. Постанова про заведення РС 8
3. План проведення РЗ 9
4. Рапорт 10
5. Протокол огляду місця події 12-13
6. Фото таблиця 14-15
7. ДАКТО - картка 16
8. АКТ СМЕ 17
9. Витяг з ЄРДР 18

10. Пізнавальна картка 19-20
11. Протокол допиту свідка 20-21
12. Повідомлення до СВ про заведен-

ня РС 
22

13. Орієнтування 23
14. Рапорт (про проведену роботу) 24
15. Додаток – фото зображення 25
16. Протокол впізнання 26-27
17. Пояснення 28
18. Копія паспорта 29
19. Постанова про закриття РС 30
20. Повідомлення до СВ про закрит-

тя РС
31

С П И С О К
осіб, які ознайомилися з матеріалами

РС № 1-1

№ 
з/п

Посада, звання,
П.І.Б

Дата  
ознайом-

лення

У зв’язку  
з чим озна-
йомлення

1. Начальник Приморського ВП 
Центрального ВП 

07.11.2020 С заведенням

ГУНП в Донецькій області
підполковник поліції
Іван ІВАНОВ (підпис)

2. Начальник СКП Приморського ВП 
Центрального ВП

07.11.2020 С заведенням

ГУНП в Донецькій області
капітан поліції
Павло ПАВЛЕНКО (підпис)
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковник поліції
_______________ Іван ІВАНЕНКО
«07» листопада 2020р.

П О С Т А Н О В А
про заведення розшукової справи  
щодо встановлення особи трупа

«07» листопада 2020р.                                                                           м. Маріуполь 

Оперуповноважений Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в 
Донецькій області лейтенант поліції О. Петров 

Розглянувши матеріали про виявлення трупа невідомого чоловіка, зна-
йденого у недобудованій будівлі по пр-ту Нахімова, 156

ВСТАНОВИВ:
05.11.2020 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення 

про виявлення трупу невідомої особи чоловічої статті на другому поверсі 
недобудованої будівлі за адресою: м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 156

Відповідно ст. 6 закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»

П О С Т А Н О В И В:

з метою встановлення особи трупа невідомого трупу чоловічої статті 
завести справу щодо встановлення особи трупа № 1-1

О/у Приморського ВП 
Центрального ВП
лейтенант поліції                                     ____________                     Олег ПЕТРОВ

ЗГОДЕН 
Начальник СКП Приморського ВП  
Центрального ВП 
капітан поліції                                                                              Павло ПАВЛЕНКО
«07» листопада 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковник поліції
_______________ Іван ІВАНЕНКО
«07» листопада 2020р.

ПЛАН
розшукових заходів із встановлення особи невідомого 
трупа чоловічої статті, виявленого на другому поверсі  

недобудованої будівлі за адресою м. Маріуполь,  
пр-т Нахімова, 156

висновок судово-медичної експертизи від «07» листопада 2020 року № 207

1. На встановлення особи невідомого трупа орієнтувати особовий 
склад відділень поліції Маріупольського кущу, та суміжних областей 
(при можливості надати фото).

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

2. Розмістити орієнтування у ЗМІ (фото одягу, предмети виявлені при 
огляді трупу, татуювання та інші особливі прикмети).

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

3. Направити ДАКТО - картки  до УІАП ГУНП в Донецькій області з ме-
тою перевірки за наявним обліком для встановлення особи невідо-
мого трупа.

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

4. Направити для виставлення  до УІАП ГУНП в Донецькій області не-
обхідні матеріали по  невстановленому трупу. 

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

5. Провести необхідні РЗ в районі виявлення трупа з метою встанов-
лення  родинних, дружніх та інтимних зв’язків, наявність камер ві-
део спостереження.

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020
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6. Провести перевірку трупу невідомого чоловіка за всіма наявними 
обліками, серед безвісно зниклих осіб, невідомих хворих, злочинців.     

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

7. Долучити до розшукової справи первинні матеріали: протокол огля-
ду місця події, довідка про залучення службової собаки, таблиця із 
зразками одягу (крупні фотозображення), фото таблиця з місця ви-
явлення трупу невідомої особи.

Вик. : Петров О.
Строк: 07.11.2020

При отриманні інформації, яка сприятиме встановленню особи трупа 
невідомого чоловіка, скласти додатковий план проведення розшукових за-
ходів із зазначенням чітких строків виконання. 

О/у Приморського ВП 
Центрального ВП
лейтенант поліції                                     ____________                  Олег ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО 
Начальник СКП Приморського ВП  
Центрального ВП 
капітан поліції                                            ____________                Павло ПАВЛЕНКО
«07» листопада 2020 р.

Начальнику Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковнику поліції
Івану ІВАНЕНКУ

РАПОРТ

Доповідаю, що 05.11.2020 о 10:23:41 на лінію «102» надійшло анонім-
не повідомлення, яке зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв і пові-
домлень про вчинення кримінального правопорушення Приморського ВП 
Центрального ВП ГУНП в Донецькій області від 05.11.2020 за № 1111, про 
те, що 05.11.2020 по проспекту Нахімова, 156 на другому поверсі недобу-
дованої будівлі виявлено труп невідомої особи чоловічої статі, на вигляд 
25-30 років, одягненого в футболку з коротким рукавом зелено-червоно-
го кольору, джинси синього кольору, кросівки білого кольору, шкарпетки 
чорного кольору. 

На місце події направлено слідчо-оперативну групу у повному складі.

Інспектор чергової частини 
Приморського ВП 
Центрального ВП 
ГУНП в Донецькій області
лейтенант поліції                                    ________________ Родіон РАДІОНОВ
05.11.2020



РОЗШУКОВА СПРАВА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ НЕВПІЗНАНОГО ТРУПА (МАКЕТ)КОВАЛЬОВА О. В., ПЕКАРСЬКИЙ С. П. 

12 13

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ
місця події

Місто Маріуполь                                                            «05» листопада 2020 року
Огляд розпочато о «10» год. «40» хв.
Огляд закінчено о «11» год. «00» хв.
Слідчий/дізнавач Приморського СВ ВП Центрального ВП ГУНП в 

Донецькій області ст.лейтенант поліції Савіна Наталя Іванівна_______________ 
від «05» листопада 2020 року, за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України, у відпо-
відності до ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України: 

В присутності понятих:
1) Козіна Альберта Федоровича, 28.02.1965 р. н., котрий проживає у 

м. Маріуполь, бул. Шевченка, 235 кв. 42;
2) Буніна Валерія Миколайовича, 21.01.1983 р.н., котрий проживає у 

м. Маріуполь, вул. Леваневського, 71, кв. 4;
яким у відповідності до ст.ст. 11, 13, 15, 223 КПК України роз’яснені їхні 

права і обов’язки.
За участю потерпілого:
____________________________________________-__________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 56., ст. 57 КПК України роз’яснені його 
права і обов’язки.

За участю підозрюваного:
____________________________________________-__________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України роз’яснені його пра-
ва і обов’язки.

За участю захисника:
____________________________________________-__________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ст.ст. 46, 47 КПК України роз’яснені його права і 
обов’язки.

За участю свідка:
____________________________________________-__________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому у відповідності до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58, ч. 2 ст. 59 КПК України роз’яснені 
його права і обов’язки.

За участю спеціаліста:
____________________________________________-__________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

якому у відповідності до ч.ч. 4, 5 ст. 71 КПК України роз’яснені їхні права і 
обов’язки.

За участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння 
ососби __________________________________________-________________________________________

 (прізвище ім’я, по батькові, адреса)

За участю: спеціаліста – судово-медичного експерта
Якому роз’яснено зміст ст.ст. 10,63 Конституції України.      

________________________________
Перед початком огляду зазначеним вище особам роз’яснено їхнє пра-

во бути присутніми при всіх діях, які проводяться в процесі огляду, роби-
ти зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть 
участь у проведенні огляду, також роз’яснено вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України 
про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуаль-
ної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та поря-
док їх використання.

Проведеним оглядом встановлено: будівля знаходиться за адресою буд. 
156 по пр-ту Нахімова в Приморському районі м. Маріуполь, будівля роз-
ташова на відстані 15 метрів від проїзної частини дороги, обладнана пішо-
хідною дорогою до будівлі. (Далі: опис будівлі, опис внутрішньої будови та 
вигляду, та безпосередньо, місце виявлення трупа невідомої особи)

Під час огляду виявлено______не виявлено_____________________________________
                      (вказуються сліди, речі, виявлені під час огляду)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Виявлене під час огляду вилучено:__________не вилучалось____________________
 (вказуються що та в якій послідовності виявлено і яким чином опечатано)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Під час огляду застосовані технічні засоби:____фото - зйомка_________________
(вказуються застосовування фото -,  відеозйомки, інших технічних  

та спеціальних засобів, їх технічні параметри)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Огляд проводився:в світлу пору дня, при температурі повітря 10-15 градусі, 
без опадів________________________________________________________________________________

(вказуються погодні умови, освітлення, температура повітря, інші дані, які необхідні)

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Протокол прочитаний, записано____________зауваження відсутні________________

(зауваження учасників огляду) 
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___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Учасники:                       
1. ______________________________                  /________________/
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                        (підпис)

2. ______________________________                  /________________/
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                        (підпис)

Поняті:
1. Козін А.Ф.___________________                 /________________/
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                        (підпис)

2. Бунін В.М.___________________                /________________/
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                        (підпис)

Огляд провів:

Слідчий/дізнавач Приморського ВП Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області 
ст. лейтенант поліції  (підпис)     Н. Савіна

ФОТОТАБЛИЦЯ
невпізнаного трупа, виявленого 05.11.2020  

на другому поверсі  
в недобудованій будівлі по пр. Нахімова, 156

(фото № 1-5)
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Фото № 6. Зображення татуювання на правій щиколотці невпізнаного 
трупа, виявленого 05.11.2020 на другому поверсі  

в недобудованій будівлі по пр. Нахімова, 156

Фото № № 7-9. Збільшене зображення фрагментів одягу невпізнаного 
трупа, виявленого 05.11.2020 на другому поверсі  

в недобудованій будівлі по пр. Нахімова, 156
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ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Номер кримінального провадження:  12020ХХХХХХХХХХХХ

Дата надходження заяви, повідомлення про вчинення                         07.11.2020
кримінального правопорушення або виявлення з іншого 
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення:

ПІБ потерпілого, заявника (найменування юридичної особи
та код ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань):

Дата та час внесення до ЄРДР відомостей про заяву,      07.11.2020 09:29:24
повідомлення про вчинення кримінального  
правопорушення або виявлення з іншого джерела 
обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення:

Правова кваліфікація кримінального                 (КК України 2001) СТ.115 Ч. 1
правопорушення:   

Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримі-
нального правопорушення:

05.11.2020 на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що на 
другому поверсі у недобудованій будівлі по проспекту Нахімова, 156 ви-
явлено труп невідомого чоловіка на вигляд 25-30 років. 

Орган досудового розслідування: Приморське ВП Центральний ВП 
ГУНП в Донецькій області

ПІБ слідчого (слідчих)/ дізнавача, який (які) здійснює (ють)
досудове розслідування:                                                           О.Остапенко

ПІБ прокурора (прокурорів), який (які) здійснює (ють)
процесуальне керівництво:                                                       Л.Кондрат

Підпис реєстратора_________________________О.Остапенко

Слідчий (дізнавач)

07.11.2020
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ПРОТОКОЛ
допиту свідка

Місто (сел.) м. Маріуполь«05» листопада 2020 року

Допит розпочато о «10» год. «40» хв.
Допит закінчено  о «10» год. «55» хв.

Слідчий Приморського ВП Центрального ВП ГУ Національної поліції в 
Донецькій області старший лейтенант поліції Савіна Наталя Іванівна 

розглянувши матеріали досудового розслідування, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ ____________________________ від «____» _____20___ року 

з дотриманням вимог статей 65, 66, 95, 104, 106, 223, 224 КПК України, 
без застосування технічних засобів фіксації інформації допитав як свідка:

1.Прізвище, ім’я та по батькові Веселов Олексій Семенович
2.Дата та місце народження  25.01.1982р.н.
3.Національність Українець
4. Громадянство України
5.Освіта середня - спеціальна
6.Місце роботи (навчання) тимчасово не працює 
7. Рід заняття та посада - 
8. Місце проживання (реєстрації) м. Маріуполь, вул. Саратовська, 84 кв. 3
9.Судимість не судимий
10. Чи являється депутатом (якої Ради) не являється 
11.Відомості про паспорт або інший документ, що засвідчує особу 

відсутні
12.Номер телефону +380506691254
Свідку роз’яснено, що його викликано для дачі показань у криміналь-

ному провадженні 
_______________________________________________________________________________________
Свідкові Веселову О.С. роз’яснено зміст ст. 63 Конституції України про те, що особа не несе відпові-

дальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло 
яких визначене законом

__________________________

Свідкові Веселову О.С.роз’яснено зміст ст. 18 КПК України про свободу від самовикриття та право 
не свідчити проти близьких родичів чи членів сім’ї.

__________________________

Свідкові Веселову О.С. роз’яснено порядок проведення допиту та його права та обов’язки, перед-
бачені ст. 66 КПК України, згідно з якою:

1. Свідок має право:
1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій 

правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 
Кримінального процесуального кодексу України (а саме: 1) свідоцтвом про право на зайняття адво-
катською діяльністю; 2) ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповно-
важеного законом на надання безоплатної правової допомоги);

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть 
стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його 
сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями 
статті 65 цього Кодексу не підлягають розголошенню (а саме – не можуть бути допитані як свід-
ки: 1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, законний пред-
ставник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, які стали 
їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника; 2) адвокати – про відомості, які 
становлять адвокатську таємницю; 3) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну та-
ємницю; 4) медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових 
обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну 
сторони життя особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю; 5) священнослужите-
лі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих; 6) журналісти – про відомості, які містять 
конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або 
джерела інформації; 7) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорен-
ня в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків 
кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухва-
ли; 8) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному про-
вадженні, – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди про 
примирення; 9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх особи; 10) особи, 
які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо цих даних. Не 
можуть без їх згоди бути допитані як свідки (та мають право відмовитися давати показання) особи, 
які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представ-
ництв – без згоди представника дипломатичної установи);

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомо-
гою перекладача;

5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання 
стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, до-

повнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
9) заявляти відвід перекладачу.
2. Свідок зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосують-

ся суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час 
нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

3. Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як по-
нятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошува-
ти відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Крім того, згідно з частиною 7 статті 224 Кримінального процесуального кодексу України за 
бажан ням допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За письмовими по-
казаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові запитання.

_______________________________
Свідка Веселова О.С. у відповідності до ст. 67 попереджено про кримінальну відповідальність, пе-

редбачену ст. 384 КК України (Завідомо неправдиве показання) та ст. 385 КК України (Відмова свідка від 
давання показань)   

                                                   ______________________________

Ознайомившись із своїми правами, свідок заявив, що бажає давати показання _________україн-
ською___________________ мовою та викладати їх __________________________________________

 (вказати мову)                                                 (під запис або власноручно)
Послуг перекладача ________________не потребує_______________. 
  (потребує, не потребує)
Під час давання показань користуватися правовою допомогою адвоката __________ не бажає _________.
                                                                                                                                                      (бажає, не бажає) 
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По суті поставлених запитань свідок                          Веселов О. С.         дав 
наступні показання: я мешкаю за вказаною адресою протягом тривалого 
часу разом із співмешканкою Соболевою Т.В., тимчасово не працюю, однак 
маю заробіток від неофіційної роботи на будівництві.

Так, 05.11.2020 я прийшов на неофіційну роботу за адресою м. Маріуполь,                   
пр-т Нахімова, 156, переодягнувшись, піднявся на другий поверх, де поба-
чив тіло чоловіка без ознак життя. 

Одразу набрав поліцію за номером «102». 
Даного чоловіка я ніколи не бачив, разом ми не працювали. Анкетні 

дані мені не відомі.  

З моїх слів надруковано вірно, мною прочитано. 

___________________         Веселов О. С.
            (підпис)
 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

ПРИМОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
вул. Приморська, 56, м. Маріуполь, 87515

тел. /факс (0629) хх-хх-хх, (електронна адреса)
____________ №_____________                                                На №____________ від_________           

Начальнику СВ Приморського 
ВП Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області 
капітану поліції
Сергію АНТОНОВУ

Доповідаю Вам, що за фактом виявлення трупа невідомого чоловіка, 
05.11.2020 року, внесеного до  ЄРДР № 12020ХХХХХХХХХХХХ від 07.11.2020 
року за ч. 1 ст. 115 ККУ, сектором  кримінальної поліції заведено розшукову 
справу № 1-1 від 07.11.2020 року. 

При встановленні особи трупа до Вашої адреси буде повідомлено 
негайно. 

Начальник СКП Приморського ВП  
Центрального ВП 
капітан поліції            Павло ПАВЛЕНКО
___.11.2020

Олег Петров
(мобільний телефон)
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ВСІМ АБОНЕНТАМ:

ОРІЄНТУВАННЯ

05.11.2020  о 10:23 год. до чергової частини Приморського ВП Цент-
рального ВП ГУНП в області надійшло анонімне повідомлення  про те, що 
за адресою м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 156 на другому поверсі у недобу-
дованій будівлі виявлено труп невідомої особи, чоловічої статті, без ознак 
насильницької смерті. Вказане повідомлення зареєстровано в ІТС ІПНП 
(журналі ЄО) Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій облас-
ті за № 1111 від 05.11.2020. 

Прикмети: на вигляд 25-30 ро-
ків, зріст 170-180 см, волосся 
пряме темне, очі світлі, серед-
ньої статури. 
Був одягнений:  сині джинси, 
футболка зелено-червоного ко-
льору, кросівки білі. 
Особливі прикмети: татую-

вання у вигляді скорпіона на зовнішній частині стопи

На встановлення особи невпізнаного трупа чоловічої статі прошу орі-
єнтувати особовий склад відділів та відділень поліції, ГШР, блокпости та 
інші наряди.

У разі отримання будь-якої інформації, прошу повідомляти за телефо-
нами: +380ххххххххх, +380ххххххххх.

СКП Приморського ВП Центрального ВП

Начальнику Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковнику поліції
Івану ІВАНЕНКУ

РАПОРТ

Доповідаю, що в провадженні сектору кримінальної поліції зна-
ходиться розшукова справа № 1-1 від 07.11.2020 року за фактом ви-
явлення трупа невідомого чоловіка 05.11.2020 року, внесеного до 
ЄРДР № 12020ХХХХХХХХХХХХ від 07.11.2020 року за ч. 1 ст. 115 ККУ.

З метою встановлення особи трупа здійснено повторне відпрацюван-
ня місця виявлення останнього. Місцем перевірки стало двоповерхова 
покинута (недобудована) будівля, розташована за адресом м. Маріуполь,                         
пр-т Нахімова, 156.

При огляді місця виявлення трупа невідомого чоловіка, перевірено по-
вністю будівлю на предмет виявлення речей, документів або предметів за 
допомогою який можливе встановлення особи трупа.

В ході перевірки і огляду інформації, яка б містила оперативний інтер-
ес не отримано. 

Додаток: фото та карта місця виявлення трупа
 

О/у СКП Приморського ВП
Центрального ВП 
ГУНП в Донецькій області
лейтенант поліції                        ____________________                        Олег ПЕТРОВ
08.11.2020
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ФОТОТАБЛИЦЯ 

Карта та фото місця перевірки – двоповерхова покинута  
(недобудована) будівля, розташована  

за адресом м. Маріуполь, пр-т Нахімова, 156.

П Р О Т О К О Л
пред’явлення трупа для впізнання

Місто Маріуполь «10» листопада 2020 року

Впізнання почато о «11» год. «10» хв.
Впізнання закінчено о «11» год. «40» хв.

Оперуповноважений СКП  Приморського ВП Центрального ВП ГУ НП в 
Донецькій області лейтенант поліції Петров О.О., розглянувши матеріали до-
судового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за № 12020ХХХХХХХХХХХХ від «07» листопада 2020 року, у приміщенні 
Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області при денному 
освітленні з дотриманням вимог ст. ст. 104, 223, 228, 230, 231 КПК України 
в присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх 
обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:
                                                            не залучались                                                         ,

(їх прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, 
умови та порядок їх використання:                не застосовувалось                           

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються,

у присутності понятих:
1) Піренчук Олег Бориславович, 25.11.1987р.н.,  м. Маріуполь, вул. Крайня 
81, кв.371
2) Осовий Кирило Геннадійович, м. Маріуполь, вул. Казанцева 21А, кв. 46
яким відповідно до ст. ст. 11,13,15, 66, 223 КПК України роз’яснені їхні пра-
ва і обов’язки, пред’явив свідку (потерпілому) Івановій Тетяні Іванівні, 
10.09.1986 року народження, мешкає: м. Маріуполь, пр-т Миру, 74 кв. 56 
для впізнання фотознімки трупа невідомого чоловіка, знайденого 
05.11.2020 на другому поверсі недобудованої будівлі по пр-ту Нахімова, 
156, ЄО № 1111 від 05.11.2020р., АКТ СМЄ № 207 від 07.11.2020

Перед пред’явленням фотознімків трупа для впізнання у свідка (потер-
пілого) Іванової Т.І. попередньо з’ясовано чи може він впізнати особу, опи-
тано про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за 
яких вона бачила  цю особу.

На запитання слідчого свідок (потерпілий) Іванова Т. І. відповів: ви-
словлює бажання опізнати труп невідомого чоловіка

___________________________________________________
(підписи особи що впізнає та понятих)
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На запитання, чи впізнає він (вона) особу покійного Іванова Т.І., огля-
нувши фотознімки трупа заявив(ла), що це труп її чоловіка Іванова Сергія 
Івановича, 01.01.1980 року народження, мешкає: м. Маріуполь, пр-т Миру, 
74 кв.  56, схильний до ведення антисоціального способу життя, батьки 
померли.

Ознаки (чи їх сукупність), за якими особа впізнала особу: за фото зобра-
женням, татуюванням, одягом, стоматологічним апаратом, структурою тіла.

З протоколом ознайомлені: _________зауважень та доповнень не має______
___________________________________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії;  
прізвище, ініціали, підпис)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Особа, яка впізнавала труп
__________________________   /___Т. І. Іванова____/

           (прізвище, ім’я, по батькові)    (підпис)

Учасники:                       
1. ____________________________   /________________/

                 (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

2. ____________________________   /________________/
                 (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

Поняті:
1. _Піренчук О.Б._____________  /________________/

                 (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

2. _Осовий К.Г._____________  /________________/
                 (прізвище, ім’я, по батькові)              (підпис)

Впізнання провів:
О/у Приморського ВП 
Центрального ВП
лейтенант поліції                               _______________________ Олег  ПЕТРОВ
_______________________________________________________________________________________

(посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали, печатка органу)

Начальнику Приморського ВП Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковнику поліції Івану ІВАНЕНКУ 
П.І.Б. Іванова Тетяна Іванівна
Дата і місце народження 10.09.1986, м. Маріуполь
Громадянство України
Освіта середня – спеціальна
Судимість не судима
Місце роботи /посада продавець у магазині «АТБ»
Місце проживання (реєстрації ) м. Маріуполь, 
проспект Миру, 74 кв. 56
м.т. +38068ХХХХХХХ

Положення статей 10 та 63 Конституції України мені роз’яснені. 
Пояснення бажаю давати на українській мові.

     _____________________
                        (підпис)
 

ПОЯСНЕННЯ
По суті поставлених питань можу пояснити наступне, що за вказаною адре-

сою мешкаю з народження (квартира залишилась від батьків). У даній квартирі 
мешкаю разом із чоловіком, спільних дітей поки не маємо. На даний час працюю 
продавцем-касиром у магазині «АТБ», розташованим по вул. Соборній. 

З чоловіком ми у шлюбі більше 4 років. Він зловживає алкогольними напоя-
ми, веде антисоціальний спосіб життя, може не ночувати вдома по декілька діб. 

Так, 10.11.2020 року я, перебуваючи вдома у зв’язку із вихідним, по-
бачила у засобах масової інформації оголошення про те, що на території 
Приморського району виявлено труп чоловіка приблизно 25-30 років, у 
оголошенні опубліковані фото одягу, такі речі були в гардеробі мого чо-
ловіка, який вже декілька днів не перебував вдома. Дана інформація мене 
збентежила, і я одразу вирішила піти до Приморського відділення поліції 
для отримання більш детальної інформації. 

Перебуваючи у відділені поліції, працівники запропонували мені огля-
нути фото чоловіка, про якого йшлось в оголошенні ЗМІ, при огляді фото 
трупа, а також речей які були вдягнені на ньому, фото татуювання я впіз-
нала свого чоловіка Іванова Сергія Івановича, 01.01.1980 року народження. 

Більше за даним фактом мені додати нічого. 
Іванова Т. І.       (підпис)
10.11.2020
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Копії документів, що посвідчують особу, 
особи яка опізнала труп та встановленої особи трупа

Копія паспорта гр. Іванової Т. І.

Копія паспорта гр. Іванова С. І.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області
полковник поліції

Іван ІВАНЕНКО
«10» листопада 2020р.

П О С Т А Н О В А
про закриття  розшукової справи

«10» листопада 2020р.                                                                           м. Маріуполь 

Я, о/у СКП Припорського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області 
лейтенант поліції Петров О.  розглянув матеріали РС №–1-1 від 07.11.2020 
року щодо виявлення 05.11.2020 трупу невстановленої особи чоловічої 
статі – 

ВСТАНОВИВ:

останнього впізнано, як Іванова Сергія Івановича, 01.01.1980 року наро-
дження, мешкає: м. Маріуполь, пр-т Миру, 74, кв. 56, схильний до ведення 
антисоціального способу життя, батьки померли. 

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч. 1 ст. 9-2 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність»

П О С Т А Н О В И В:

РС № 1-1 відносно особи невпізнаного трупа чоловічої статі закрити.

О/у Приморського ВП 
Центрального ВП
лейтенант поліції                 ___________________________      Олег ПЕТРОВ
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ  УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПРИМОРСЬКE ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
вул. Приморська, 56, м. Маріуполь, 87515

тел. /факс (0629) хх-хх-хх, (електронна адреса)
____________ №_____________На №____________ від_________           

Начальнику СВ Приморського ВП 
Центрального ВП
ГУНП в Донецькій області 
капітану поліції
Сергію АНТОНОВУ

Доповідаю Вам, що в провадженні сектору кримінальної поліції знаходить-
ся розшукова справа № 1-1 від 07.11.2020 за фактом виявлення трупа невідо-
мого чоловіка, виявленого 05.11.2020 року, ЄРДР № 12020ХХХХХХХХХХХХ від 
07.11.2020 року, на теперішній час особу впізнано як Іванов Сергій Іванович, 
01.01.1980 року народження, мешкає м. Маріуполь, пр-т Миру, 74 кв. 56, роз-
шукову справу закрито 10.11.2020 року. 

У зв’язку із вищевикладеним спрямовуємо до Вашої адреси матеріали 
відпрацювання для долучення до кримінального провадження та подаль-
шого прийняття рішення про закриття. 

Додаток: на 26 арк. 

Начальник СКП Приморського ВП  
Центрального ВП 
капітан поліції                Павло ПАВЛЕНКО

Олег Петров
099-ХХХ-ХХ-ХХ

Додаток 1

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

РС – розшукова справа
РЗ – розшукові заходи
СМЕ – судово-медична експертиза
УІАП – управління інформаційно-аналітичної підтримки
ЗМІ – засоби масової інформації
СВ – слідчий відділ
ВП – відділ (відділення) поліції
ЄРДР – єдиний реєстр досудових розслідувань
ОМП – огляд місця події
ДНДЕКЦ – Державний науково-дослідний експертно-криміналістич-

ний центр
НДЕКЦ – науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
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Додаток 2

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ТРУПА НА МІСЦІ ПОДІЇ1

На місці виявлення трупа слідчий здійснює його зовнішній огляд. 
Огляд трупа проводиться слідчим чи прокурором у присутності понятих 
за обов’язковою участю судово-медичного експерта, а в разі неможливості 
його залучити – лікаря (ст. 238 КПК України). Зовнішній огляд трупа на міс-
ці виявлення складається з двох стадій – загального й детального огляду 
трупа. При цьому обов’язково досліджуються такі обставини.

1. Поза трупа та його положення на місці події. Загальний огляд трупа 
починається з фіксації його місцезнаходження, положення щодо окремих 
предметів на місці події, загального вигляду й пози, тобто розташування 
частин трупа одна щодо іншої. Положення та поза трупа мають істотне зна-
чення для формування версій про механізм злочину. 

Під час вивчення положення трупа необхідно встановити його розташу-
вання щодо найближчих нерухомих об’єктів – входу, вікон, стін, дерев тощо. 
Якщо труп перебуває у штучній позі, в якій утримується якимись присто-
суваннями, то їх треба ретельно оглянути й описати. Про зміну положення 
трупа свідчать розташування та характер трупних плям. Протягом перших 
6–8 годин після смерті трупні плями можуть зникати при переміщенні та 
зміні положення й утворюватися на інших його частинах. Через 10–12 го-
дин після смерті трупні плями не зникають зовсім, а лише частково пере-
міщаються. А до кінця першої доби після смерті в разі переміщення трупа 
трупні плями вже не міняють свого розташування.

У результаті стискання судин предметами, на яких лежить труп, зали-
шаються їх відбитки у вигляді блідих плям або рельєфних слідів. Схожі від-
битки можуть залишати на шкірі трупа предмети, що містяться в кишенях 
одягу потерпілого. Ознакою зміни положення трупа є порушене трупне за-
клякнення, а також деякі інші сліди на тілі: шкірні садна посмертного по-
ходження, кров’яні смуги тощо.

2. Зовнішній стан одягу на трупі вивчається під час загального огляду 
трупа. Як і поза трупа, він відіграє важливу роль для встановлення механіз-
му злочину.

3. Знаряддя, яким була заподіяна смерть, що виявлено на трупі. Знаряддя 
заподіяння смерті оглядаються в процесі огляду трупа тільки в тих випад-
ках, коли їх знаходять безпосередньо на трупі (наприклад петля на шиї). 

1 Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та 
ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. Харків, 2018. С. 283–284.

Якщо ж знаряддя, яким були заподіяні ушкодження потерпілому, розташо-
вані на деякій відстані від трупа, то їх огляд проводитися в момент, визна-
чений запланованою слідчим послідовністю огляду об’єктів на місці події. 
Якщо знаряддя заподіяння смерті механічно сполучається з трупом, воно 
оглядається до зняття й огляду одягу трупа, для того щоб не порушити 
його стан.

4. Ложе трупа. Після огляду зовнішнього стану одягу, фіксації положен-
ня й пози трупа слід оглянути ложе трупа. З цією метою труп треба підняти 
й віднести убік, не волочачи та не перевертаючи його, щоб залишити без 
змін місцезнаходження предметів, розташованих під трупом.

5. Одяг, що є на трупі. Огляд одягу супроводжується роздяганням трупа. 
Кожна річ оглядається окремо й у сукупності з іншими предметами одягу. 
Під час огляду одягу з’ясовується, чи відповідає він розмірам трупа, чи всі 
предмети одягу є на трупі, які предмети знайдено в одязі трупа, які на ньому 
є плями (розмір і розташування плям, ступінь просоченості тканини, колір 
плям), які пошкодження є на одязі (характер пошкоджень, їх розмір, форма, 
місце та взаємне розташування), чи є на одязі мітки та яким є запах одягу.

6. Тіло трупа й пошкодження на ньому. Тіло трупа оглядається за части-
нами в найбільш доцільній послідовності. Так установлюються характер, 
ступінь і локалізація трупних пошкоджень. Походження пошкоджень ви-
значається лише під час судово-медичного дослідження трупа.

7. Предмети, виявлені в одязі трупа, можуть бути оглянуті як у процесі 
огляду одягу, так і після нього.

Труп, особа, якого не встановлена, після закінчення огляду 
обов’язково дактилоскопіюється та фотографується за правилами 
сигналетичної зйомки.
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Додаток 3

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ  
ТА ВИКОРИСТАННЯ ДНК-ДОСЛІДЖЕНЬ  

ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕНЯ ОСОБИ НЕВПІЗНАНОГО ТРУПА

Потреби оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів у 
одержанні вичерпної інформації спонукають до створення і розробки но-
вих видів обліків, реєстрації об’єктів за новими, раніше не використаними 
ознаками, наприклад, такими, як генетичні ознаки людини.

Індивідуальність і стійкість генетичних ознак сприяють не тільки по-
дальшому розвитку методик ідентифікаційних досліджень, але й вирі-
шенню інших завдань криміналістики та кримінально-процесуальної 
практики. Насамперед, вони дозволяють удосконалювати практику кри-
міналістичної реєстрації, взявши за основу принципи встановлення ДНК-
профілів слідів, зразків осіб, трупів та розробки криміналістичних обліків. 

Об’єктом молекулярно-генетичної експертизи може бути дезоксирибо-
нуклеїнова кислота (ДНК), отримана з крові, виділень (сперми, слини, ва-
гінальних виділень тощо), цибулини волосся, лупи, епітеліальних клітин, 
а також з частин органів і тканин організму людини, вилучених при ОМП.

Вилучений біологічний матеріал: кісткову тканину, частини органів і 
тканин людини, шматочки м’язів – поміщають в окремі герметичні ємності 
та зберігають у замороженому стані при температурі - 20 ° С (у разі відсут-
ності низькотемпературної морозильної камери – в морозильнику побуто-
вого холодильника). 

ДНК-профілі підлягають обліку у випадку отриманих експертних дослі-
джень за допомогою генетичних аналізаторів та визначені за рядом стан-
дартних систем маркерів (STR-локусів), які є єдиними для експертних 
лабораторій відповідно до рекомендації міжнародної поліцейської органі-
зації (Інтерполу) та європейської мережі криміналістичних установ (ENFSI).

Центральна оперативно-пошукова колекція ведеться в ДНДЕКЦ МВС і 
формується з ДНК-профілів, отриманих  під час експертних досліджень у 
ДНДЕКЦ МВС та обласних НДЕКЦ МВС. Обласні оперативно-пошукові ко-
лекції ведуться в обласних НДЕКЦ (Запоріжської, Львівської, Харківської, 
Волинської, Миколаївської областях та у м. Києві) та формуються з ДНК-
профілів отриманих під час експертних досліджень у обласних НДЕКЦ МВС 
за територіальним принципом (станом на 24.12.2020).

Питання, що вирішує судова молекулярно-генетична експертиза
За наявності достатньої кількості матеріалу, експерти імунологічними 

та цитологічними методами, визначають групову належність біологічних 
слідів людини, вилучених з оглядів, оскільки такі відомості можуть бути 
використані в якості розшукової інформації. Після цього за допомогою мо-
лекулярно-генетичних досліджень (ДНК-аналіз) вирішують наступні пи-
тання щодо ідентифікації особи:

1. Належність об’єктів біологічного походження (кров, сперма, слина, 
волосся, м’язова та кісткова тканини) певній безвісно зниклій особі за до-
помогою порівняння генетичних ознак, вилучених слідів з генетичними 
ознаками слідів, залишених безвісно зниклою особою на речах особистого 
користування (у випадках відсутності у неї біологічних родичів).

Наприклад,
Чи можливо встановити ДНК-профіль (генетичні ознаки) (крові, 

сперми, епітеліальних клітин, волосся, м’язової та кісткової ткани-
ни, тощо), вилучених…(в ході огляду місць подій за фактом безвісно 
зникнення тощо). 

2. Належність об’єктів біологічного походження (кров, сперма, слина, 
волосся, м’язова та кісткова тканини) безвісно зниклій особі при викорис-
танні в якості зразків порівняння зразки близьких родичів (батько, мати 
або діти).

Наприклад,
Чи можливо встановити ДНК-профіль (генетичні ознаки) (крові, 

сперми, епітеліальних клітин, волосся, м’язової та кісткової ткани-
ни, тощо), вилучених…(в ході огляду місць подій за фактом безвісно 
зникнення тощо). 

Якщо так, то чи можливо їх походження від біологічного сина 
(батька, матері, дочки) гр. А.?

3. Ідентифікація залишків невпізнаних трупів (у випадках розчлену-
вання, катастроф тощо), коли живі близькі родичі (батько, мати або діти).

Наприклад,
Чи може бути біологічним батьком гр. А / (біологічною матір’ю       

гр-ка В.,  особи, фрагменти (кісток тощо) якої надано на дослідження?
Чи може особа фрагменти (кісток тощо) якої надано на дослі-

дження бути біологічним/ою  батьком /матір’ ю гр. К.?
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Додаток 4

ЗАКОН УКРАЇНИ  
«Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» 

від 12 липня 2018 року № 2505-VIII

ВИТЯГ

Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» від 12 лип-
ня 2018 року № 2505-VIII визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, 
та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням 
та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
– вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб – комплекс ви-

конуваних кваліфікованим персоналом заходів та робіт, спрямованих на 
вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) з їх місцезнаходження на міс-
цевості або з необлікованих поховань з метою ідентифікації останків та їх 
подальшого перепоховання відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів;

– Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, - 
електронна база даних, призначена для зберігання, захисту, обробки, ви-
користання і поширення визначеної цим Законом інформації про осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнані останки, наявність 
чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безві-
сно відсутніми або оголошення померлими, а також інших даних, що ви-
користовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою 
їх розшуку;

– заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої не-
має відомостей про її місцеперебування;

– ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб – комплекс 
експертних (лабораторних) дослідницьких заходів, спрямованих на досто-
вірне встановлення особистості невпізнаного тіла;

– інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, - 
будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти 
визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визна-
ченню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи;

– медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб 
– процес та результат визначення належності останків конкретній особі 
шляхом порівняння відомої інформації про особу, зниклу безвісти (при-
життєвої інформації), та інформації, отриманої за результатами досліджен-
ня мертвого тіла (посмертної інформації);

– невпізнані останки померлої особи – останки людини (тіло або час-
тини тіла), належність яких конкретній особі не може бути встановлена 
без проведення додаткових заходів для ідентифікації;

– особа, зникла безвісти, - фізична особа, стосовно якої немає відо-
мостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про 
її розшук;

– особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, - особа, 
яка зникла безвісти в зоні збройного конфлікту під час проходження нею 
військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують 
факт перебування особи у цій зоні;

– особа, зникла безвісти за особливих обставин, - особа, зникла без-
вісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями 
всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного 
чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити 
масову загибель людей;

– посмертна інформація - обставини смерті (зникнення), фізичні дані, 
дані медичної історії, особисті прикмети, стоматологічні дані, антрополо-
гічні дані та генетичний профіль;

– пошукова група – гуманітарна місія органів, уповноважених на об-
лік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших 
функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, організацій та/або окре-
мих осіб, спрямована на пошук осіб, зниклих безвісти, їх останків, розшук 
і фіксацію місць поховання осіб, зниклих безвісти, проведення вилучення 
тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків. Пошукові 
групи мають право збирати відомості, інформацію, людські останки та 
інші матеріали за погодженням з Національною поліцією України. З цією 
метою, за потреби, з дозволу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за осо-
бливих обставин, пошукові групи мають право встановлювати контакти з 
юридичними та фізичними особами на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях. Порядок створення та діяльності по-
шукових груп визначається Кабінетом Міністрів України;

– родич особи, зниклої безвісти, - батько, мати, вітчим, мачуха, син, 
дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри, дід, баба, прадід, прабаба, внук, 
внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклуваль-
ник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також, для цілей 
цього Закону, чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

– судово-медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) 
осіб – комплекс заходів та методів, спрямованих на достовірне встанов-
лення належності останків конкретній особі з використанням словесного 
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портрета, стоматологічних даних, особливих прикмет, генетичного аналізу 
тканин у зіставленні з прижиттєво задокументованими медичними та ан-
тропологічними даними.

Відповідно до положень Закон України «Про правовий статус осіб, зни-
клих безвісти» від 12 липня 2018 року № 2505-VIII постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 802 затверджено «Порядок утво-
рення та діяльності пошукових груп», який визначає процедуру утворен-
ня пошукових груп для здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти, в тому 
числі зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшуку і фік-
сації місць поховань осіб, зниклих безвісти, в тому числі зниклих безві-
сти за особливих обставин, вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) 
осіб та вивезення їх останків (далі - пошукові групи), а також організації їх 
діяльності.

Утворення пошукових груп з розшуку осіб, зниклих безвісти за осо-
бливих обставин, здійснюється Комісією з питань осіб, зниклих безвісти 
за особливих обставин, за погодженням з Національною поліцією, СБУ і 
Генеральним штабом Збройних Сил. Діяльність таких пошукових груп спря-
мовується на здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обста-
вин, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання таких осіб, вилучення 
тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків, здійснен-
ня пошукових дій, у тому числі в районі проведення антитерористичної 
операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та 
на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. 
Очолює пошукову групу її керівник, який:

1) організовує роботу та контролює діяльність пошукової групи;
2) розподіляє обов’язки між учасниками пошукової групи під час про-

ведення пошукових робіт;
3) проводить інструктаж учасників пошукової групи щодо заходів безпе-

ки в разі виявлення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухонебезпечних 
предметів, сильнодіючих отруйних речовин, а також під час пересування 
територією, де відбуваються бойові дії, тимчасово окупованою територією 
у Донецькій та Луганській областях, проведення пошукових робіт на такій 
території (під особистий підпис і підпис учасника пошукової групи);

4) приймає рішення про припинення участі в пошукових роботах окре-
мо взятого учасника пошукової групи на будь-якій стадії проведення пошу-
кових робіт, а також про припинення пошукових робіт у разі виникнення 
обставин, що загрожують життю і здоров’ю учасників пошукової групи;

5) взаємодіє з командирами військових частин (підрозділів) Збройних 
Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

з уповноваженими посадовими особами правоохоронних органів, органів 
прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, військово-цивільними адміністраціями в районі проведення бо-
йових дій з метою забезпечення виконання покладених на пошукову групу 
завдань;

6) інформує органи Національної поліції та прокуратури про розташу-
вання виявлених місць поховання або місцезнаходження тіл (останків) по-
мерлих (загиблих) осіб та вивезення (транспортування) їх останків;

7) складає передбачені Порядком документи про результати проведен-
ня пошукових робіт і подає їх слідчому, який проводить досудове розслі-
дування за фактом зникнення особи безвісти або виявлення невпізнаного 
тіла або останків померлої особи;

8) за результатами проведених пошукових робіт готує для відповідного 
уповноваженого органу або Комісії звіт, у якому зазначаються перелік про-
ведених пошукових робіт, час і місце їх проведення, опис ділянок місцевості, 
на яких вони проводилися, їх координати, а також результати пошукових ро-
біт. До звіту додаються матеріали відео-, фотофіксації, а також інші предме-
ти, речі, документи, які виявлені на місці проведення пошукових робіт.

Отже, пошукова робота проводиться пошуковими групами за 
процедурою:

1) збору відомостей та/або даних про особу, зниклу безвісти, що мо-
жуть сприяти визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних 
останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків по-
мерлої особи, у тому числі необлікованих поховань тіл (останків) померлих 
(загиблих) шляхом вивчення документації, отриманої від громадян, гро-
мадських об’єднань, органів державної влади та архівних установ з метою 
встановлення характеру та динаміки бойових дій на конкретній території, 
номерів (найменувань) військових частин (підрозділів) Збройних Сил, ін-
ших утворених відповідно до законів України військових формувань, пра-
воохоронних органів;

2) опитування населення і вивчення місцевості у ймовірних місцях про-
ведення пошукової роботи;

3) опрацювання інформації, викладеної у зверненнях громадян, гро-
мадських об’єднань, установ, організацій та підприємств, щодо розшуку 
осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, під час збройного конфлікту, 
воєнних дій, заворушень всередині держави або під час надзвичайних си-
туацій природного чи техногенного характеру;

4) обстеження ймовірних місць необлікованих поховань померлих (за-
гиблих), у тому числі з використанням спеціальних засобів виявлення 
предметів, сканування ґрунту чи іншого пошукового обладнання;



РОЗШУКОВА СПРАВА ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ НЕВПІЗНАНОГО ТРУПА (МАКЕТ)КОВАЛЬОВА О. В., ПЕКАРСЬКИЙ С. П. 

44 45

5) систематизації та узагальнення інформації про результати проведе-
них пошукових робіт та вивезення (транспортування) тіл (останків) по-
мерлих (загиблих) осіб, а також результати їх ідентифікації.

Своєю чергою вилучення пошуковою групою тіл (останків) померлих 
(загиблих) осіб з виявлених місць поховань здійснюється з дотриманням 
таких правил:

1) тіла (останки) померлих (загиблих) осіб вилучаються з дотриманням 
заходів безпеки, правил особистої гігієни та з використанням спеціального 
захисного одягу, рукавичок та взуття;

2) протоколи вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб (до-
даток 1 до Порядку) складаються у двох примірниках. У разі одночасно-
го виявлення декількох тіл (останків) померлих (загиблих) осіб протокол 
складається щодо кожного тіла (останків) померлої (загиблої) особи окре-
мо. До протоколу додаються матеріали відео-, фотофіксації;

3) тіла (останки) померлих (загиблих) осіб поміщаються в окремі спе-
ціальні мішки (пакети, контейнери), на яких зазначаються дата, наймену-
вання пошукової групи та номер спеціального мішка (пакета, контейнера);

4) здійснюються огляди місцевості навколо виявлених тіл (останків) 
померлих (загиблих) осіб та необлікованих поховань з метою виявлення 
речей, документів та інших предметів, за допомогою яких можливо іден-
тифікувати померлих (загиблих) осіб, та з’ясування обставин їх смерті. 
Виявлені речі, документи та інші предмети згідно з описом (додаток 2 до 
Порядку) запаковуються в герметичний пакет (мішок, контейнер), якому 
присвоюється номер, ідентичний номеру спеціального мішка (пакета, кон-
тейнера), в який поміщене тіло (останки) померлої (загиблої) особи. Опис 
речей, документів та інших предметів складається у двох примірниках.

Передача пошуковою групою тіл (останків) померлих (загиблих) осіб 
здійснюється з дотриманням таких правил:

– про вивезення (транспортування) тіла (останків) померлої (загиблої) 
особи з виявлених місць поховань і передачу їх представникам державних 
спеціалізованих установ повідомляються відповідні органи досудового 
розслідування. Разом з тілом (останками) померлої (загиблої) особи пере-
даються герметичні пакети (мішки, контейнери) із знайденими речами, 
документами та іншими предметами, а також по одному примірнику про-
токолу та опису;

– складається акт про передачу тіл (останків) померлих (загиблих) осіб 
(додаток 3 до Порядку) у двох примірниках, які підписуються керівниками 
пошукової групи та державної спеціалізованої установи.

Додаток 1
до Порядку

ПРОТОКОЛ 
вилучення тіла (останків) померлої (загиблої) особи № ___ 

від _____ ___________ 20__ р.

Лицьовий бік

Мішок (пакет, 
контейнер)
№ _________

Тип об’єкта
     поверхневий
      поодиноке поховання
     братська могила
     останки в техніці
     інше: __________________
     _________________________

Стан об’єкта
     ціле тіло
     тіло з втратами
     фрагмент тіла
     згорілі останки
     інше: __________________
     _________________________

1. Місце і дата вилучення тіла (останків) померлої (загиблої) особи (ра-
йон, населений пункт, розташування відносно орієнтирів на місцевості) __
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. GPS-координати місця розташування тіла (останків) ______________________
Видимі механічні ушкодження тіла (останків), особливі прикмети ______

___________________________________________________________________________________________
3. Знайдені на тілі або біля тіла речі, документи та інші предмети, які мо-

жуть допомогти ідентифікації, _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Наявність поруч із тілом зброї, цілої та/або знищеної військової тех-
ніки (вид, модель, фабричний (реєстраційний, тактичний) номер) __________
___________________________________________________________________________________________

5. Можливі обставини та причина загибелі особи або документи, що їх 
підтверджують ________________________________________________________________________

6. Матеріали фото- або відеофіксації, що складалися під час вилучення 
тіла (останків) померлої (загиблої) особи (за наявності), ______________________
___________________________________________________________________________________________

__________________________ 
(посада)

____________ 
(підпис)

____________________ 
(ініціали та прізвище)

_____ ___________ 20___ р.
____________ 
Примітка. На зворотному боці протоколу друкується схема розташування поховання тіл 

(останків) з прив’язкою до видимих орієнтирів на місцевості.
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Додаток 2 
до Порядку

ОПИС 
речей, документів та інших предметів, виявлених 

разом з тілом (останками) померлої (загиблої) особи, 
що запаковуються до спеціального мішка  

(пакета, контейнера) 
№ ____ від ____________ 20__ р.

Лицьовий бік

Місце виявлення предметів, які можуть належати померлому (загибло-
му), їх розташування на місцевості відносно тіла (останків):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Зворотний бік

Порядковий 
номер

Найменування 
предмета

Кількість 
(цифрами  
і словами)

Місце 
виявлення Примітки

Керівник пошукової групи __________ 
(підпис)

____________________ 
(ініціали та прізвище)

_______________________________________ 
(посада особи, яка отримує предмети)

__________ 
(підпис)

____________________ 
(ініціали та прізвище)

Додаток 3 
до Порядку

АКТ 
передачі тіл (останків) померлих (загиблих) осіб № _____ 

від ___ ______________ 20__ р.
___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника пошукової групи, який передає тіла (останки) 
померлих (загиблих) осіб)

___________________________________________________________________________________________
(повне найменування державної спеціалізованої установи, що приймає тіла (останки) померлих 

(загиблих) осіб)

Порядковий 
номер

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
(за наявності) 

померлої  
(загиблої)  

особи  
(за наявності  

таких 
відомостей)

Обставини 
смерті 

(загибелі)

Дата, 
місце, 

причина

Інформація щодо 
опису речей,  
документів  

та інших  
предметів, які  

передаються разом 
з тілом  

(останками)  
померлої  

(загиблої) особи

Керівник пошукової групи __________ 
(підпис)

____________________ 
(ініціали та прізвище)

____________________________________ 
(посада керівника державної 

спеціалізованої установи)

__________ 
(підпис)

____________________ 
(ініціали та прізвище)
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