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Понад два роки триває гібридна війна Росії проти України, 
що виявляється, зокрема, у комплексі скоординованих 
військових заходів з боку агресора. Лише за дев’ять місяців 2016 
р. російські окупаційні війська та підрозділи терористичних 
організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська 
народна республіка» здійснили понад 12 тис. обстрілів, що 
призвело до загибелі 173 військовослужбовців, а також значних 
жертв серед населення, руйнування цивільної інфраструктури [1]. 

Систематичні обстріли населених пунктів і позицій 
Збройних сил України, розташованих на лінії розмежування, 
вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань (Реєстр) як 
факт учинення злочину, передбаченого ст. 258 «Терористичний 
акт» Кримінального кодексу України, а подеколи навіть окремі 
обстріли. Унаслідок цього лише за дев’ять місяців цього року 
зареєстровано майже півтори тисячі вчинених терористичних 
актів, що негативно впливає на рівень їх систематизування та 
розслідування. 

Водночас систематичні обстріли представниками 
терористичних організацій населених пунктів і позицій Збройних 
сил України, розташованих на лінії розмежування, фактично є 
продовжуваним злочином, оскільки є діяннями, які складаються 
з двох або більшої кількості тотожних діянь, об’єднаних єдиним 
злочинним наміром. 

Для впорядкування процедури внесення відомостей до 
Реєстру за фактами обстрілів представниками терористичних 
організацій населених пунктів і позицій Збройних сил України, 
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розташованих на лінії розмежування, прокуратура в Луганській області 
розробила відповідну інструкцію. 

Відповідно до положень зазначеної інструкції, під час реєстрації 
кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, 

передбачених ст. 258 Кримінального кодексу України, унаслідок яких 
немає спричинення смерті громадян, завдання шкоди їх здоров’ю та 
майнової шкоди, вносити зазначені відомості до Реєстру на початку 
кожного місяця (з 00.00 год першого числа місяця) після надходження 
повідомлення про здійснення обстрілу, ураховуючи територіальний 
принцип у межах окремого органу місцевого самоврядування. 

Унаслідок цього на певному секторі військової адміністрації, який 
об’єднує декілька населених пунктів, буде зареєстровано одне 
(об’єднане) кримінальне провадження. 

Матеріали щодо здійснення обстрілів представниками 
терористичних організацій у поточному місяці після їх реєстрації в 
Журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинення 

кримінальних правопорушень та інші події [2], ураховуючи 
продовжуваний характер злочинних діянь бойовиків терористичних 
організацій, відповідно до Інструкції, слід долучати до матеріалів 
кримінального провадження, яке зареєстровано на початку місяця. 
Тобто систематичні обстріли необхідно реєструвати як один 
продовжуваний злочин. 

У разі надходження заяв і повідомлень про заподіяння смерті чи 
спричинення тілесних ушкоджень громадянам унаслідок обстрілів 
представниками терористичної організації, відповідно до ст. 214 
Кримінального процесуального кодексу України, ч. 5 розділу ІІІ 
Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затвердженої наказом МВС України від 6 листопада 2015 р. № 1377 [2], 
необхідно вносити відповідні відомості до Реєстру. Аналогічно вносять 
інформацію про завдану майнову шкоду цивільній інфраструктурі, 
проте за відсутності жертв серед громадян під час обстрілу. 

Після реєстрації цих заяв і повідомлень слідчий протягом місяця 
здійснює першочергові слідчі (розшукові) дії, а надалі - всі можливі 

процесуальні дії для встановлення факту заподіяння смерті, 
спричинення тілесних ушкоджень громадянам, 
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заподіяння майнової шкоди громадянам і цивільній 
інфраструктурі внаслідок обстрілів представниками 
терористичних організацій у межах окремого кримінального 
провадження. Після вжиття всіх можливих процесуальних дій 
зазначене кримінальне провадження приєднують до вже 
відкритого об’єднаного кримінального провадження. 
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