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Гарантована Конституцією України та Законом України 
“Про власність” охорона приватної власності, її захист від 
злочинних, особливо корисливих посягань була й залишається 
одним з найважливіших завдань правоохоронних органів. 

Основний Закон України проголошує непорушність 

права приватної власності та недоторканність житла від 
протиправних посягань. Ці положення мають принципове 
значення, бо безпека й недоторканність визнаються 
надзвичайними соціальними цінностями в умовах 
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революційного оновлення нашого суспільства, формування 
демократичної, правової держави. 

Крадіжки - найбільш поширені та небезпечні злочини, 
що посягають на державне, колективне та особисте майно 

громадян. Відповідно до ст. 185 КК України, крадіжка - таємне 
викрадання чужого майна. Ступінь суспільної небезпеки цих 
злочинів значно підвищується, коли вони вчиняються у вигляді 
злочинного промислу крадіями-рецидивістами чи особами, які 
ухиляються від суспільне корисної праці, або неповнолітніми, 
які об'єдналися в організовані злочинні групи з метою 

систематичного вчинення крадіжок . 
Одним з елементів характеристики крадіжок є 

обстановка, в якій готуються і вчиняються ці злочини. Крадіжки 
належать до групи злочинів, місце вчинення яких локалізується 
просторово і здебільшого обмежене невеликою площею 
(ділянкою місцевості, приміщенням тощо). 

Визначення предмета крадіжки під час розслідування 
конкретного злочину сприяє встановленню інших його 
елементів, зокрема, окремих характеристик особи злочинця, 
обстановки вчинення тощо. Так, орієнтування злочинця на місці 
крадіжки, швидкість і цілеспрямованість дій при виборі схованок 
і відборі коштовностей свідчать про достатню поінформованість 

(обізнаність) злочинця про місце знаходження предметів, які 
його цікавлять. Найбільш інформативним джерелом в 
оперативно-розшуковій характеристиці крадіжок виступають 
відомості щодо способів вчинення злочинів даного виду. За 
останні роки крадіжки державного, колективного й особистого 
майна набули рис організованої і професійної спрямованості, 

відрізняються кваліфікованими способами їх вчинення, що 
включають різноманітні дії по підготовці до крадіжки, 
безпосередньому заволодінню матеріальними цінностями 
(майном), а також приховуванню слідів злочинного посягання . 

Для своєчасного виявлення, попередження, припинення, 
швидкого і повного розслідування розглянутого виду злочинів 

137 



  

має неоціниме знання: кримінально-правова характеристика 
даного виду злочину, способів, за допомогою яких крадії 
проникають у квартири під час вчинення крадіжок, 
характеристика осіб, які вчиняють квартирні крадіжки, дії 

працівників карного розшуку під час розслідування квартирних 
крадіжок, оперативна робота по даному виду злочину, 
документування злочинної діяльності. Вивчення практичної 
діяльності оперативних підрозділів свідчить про поновлення 
кримінального професіоналізму серед крадіїв, знання ними 
прийомів і методів роботи органів внутрішніх справ України, 

високої технічної озброєності. Суттєвим елементом оперативно- 
розшуковій характеристики таких злочинів є стійкість їх 
антигромадської поведінки, не бажанням слідувати 
загальноприйнятим нормам моралі і права, які прийняті в 
суспільстві і державі. Недооцінювання можливостей крадіїв 
приводить до поразки, необхідно виходити з того, що вони 

розумні і хитрі, а під час вчинення злочинів, вони 
використовують і застосовують весь наявний у них арсенал, який 
вони набули для вчинення злочинів. 


