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Важливу роль у цьому питанні відіграє взаємодія із засобами масової інформації. 
У періодичних виданнях нерідко трапляються оголошення з пропозиціями про реаліза
цію зброї. З усією повагою до свободи слова приватні оголошення, що орієнтують на не
законні угоди зі зброєю, неприпустимі. Навпаки, необхідно якомога ширше викорис
товувати пресу, радіо, телебачення для коментування законодавства, тих чи інших дій, 
подій, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів.

Шевчук В. М. 
Розділ 39. 

Розслідування незаконного обігу наркотичних засобів
§ 1. Криміналістична характеристика незаконного 

обігу наркотичних засобів
Наркоманія в Україні набуває усе більших масштабів, стає серйозною загрозою для 
соціально-економічної і політичної стабільності, національної безпеки і суверенітету 
нашої держави. Різко збільшується кількість осіб, що допускають немедичне вживання 
наркотичних засобів. Спостерігається зростання вчинених злочинів, пов’язаних із нар

котиками. Щорічно вилучається 30—35 т макової соломки, що становить усього 5 % від 
реальних масштабів незаконного обігу таких наркотиків.
Незаконний обіг наркотичних засобів охоплює всі злочини, вчинені з прямим намі
ром і пов’язані з процесом обігу наркотичних засобів, що є закінченим циклом операцій —  

від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання  
наркотиків до їх реалізації споживачу.
В узагальненому вигляді можна виділити такі варіанти незаконного обігу нарко
тиків: 1) виготовлення і реалізація в Україні; 2) виготовлення в Україні й контрабандне 
вивезення за кордон, переважно в країни Європи, Центральної Азії та СНД; 3) контра

бандне ввезення з-за кордону і реалізація в Україні; 4) контрабандний транзит через те
риторію України.

В Україні кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з незаконним обігом 
наркотичних засобів, встановлена статтями 305—322 КК України.
Усі ці злочини належать до числа посягань на здоров ’я населення і суспільну мораль
ність, що і становить їх загальний об’єкт. У переліку випадків об’єктом, крім того, може 
бути власність у будь-якій її формі, нормальна діяльність установ, що працюють із нар
котиками, монополія держави або уповноважених органів на виготовлення наркотиків 
і вирощування культур, що містять наркотики. Кожний із цих видів злочинів має свою 

криміналістичну характеристику. Проте всіх їх об’єднує те, що злочинці мають справу з  
наркотичними, психотропними речовинами або прекурсорами.
Криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних 

 засобів, становлять дані щодо предмета злочинного посягання, способів учинення  
злочинів, типових слідів, обстановки злочинів і особи злочинця.
Предметом злочинного посягання злочинів, пов’язаних із незаконним обігом нарко
тиків, є наркотичні засоби, під якими розуміють рослини, сировину або речовину при
родного, синтетичного і напівсинтетичного походження (фізична ознака), що мають 
властивість впливати на центральну нервову систему, призводять до стану особливого 
сп’яніння і наркотичної залежності (медична ознака), класифікуються в міжнародних 
конвенціях, спеціальних нормативних актах і віднесені до зазначеної категорії Коміте
том по контролю наркотиків Міністерства охорони здоров’я України (юридична озна
ка), а зловживання ними становить загрозу народному здоров’ю (соціальна ознака).
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Психотропні речовини — це будь-які природні і синтетичні речовини та матеріали, 

що здійснюють стимулюючий або депресивний вплив на нервову систему, викликають 
галюцинації, порушення моторної функції, мислення, сприйняття або настрою, при
зводять до стану залежності, класифікуються в міжнародних конвенціях і віднесені до 
цієї категорії Комітетом (наприклад, ЛСД-25, ДЕ, мескалін, фенолін пектобарбітал, се
дуксен, феназепам та ін.).

Прекурсори — це речовини та їх солі, які класифікуються в міжнародних конвенціях 
як хімічні матеріали, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів і 
психотропних речовин, а також хімічні речовини та їх солі, що використовуються з тією 
самою метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них належать такі хімічні 
речовини та їх солі як ефедрин, ергометрин, лезергінова кислота, псевдоефедрин, 
фінілацетон та ін. Прекурсорами так само визнаються ангідрит оцтової кислоти, аце
тон, етиловий ефір, калію перманганат, сірчана кислота та ін.

Наркотичні засоби залежно від джерел їх походження доцільно поділяти на три гру
пи: 1) наркотичні засоби рослинного походження; 2) наркотичні засоби синтетичного 
походження; 3) наркотичні засоби напівсинтетичного походження.

Наркотичні засоби рослинного походження поділяються на: а) одержувані з різних 
видів рослин маку (макова соломка, опій, опій-сирець, екстрактний опій); б) одержу
вані з конопель (марихуана, гашиш, гашишна олія).

До синтетичних наркотиків належать речовини, що не зустрічаються в природі, вод
ночас у більшості випадків є структурними аналогами наркотиків природного поход
ження. Частина з них застосовується в медицині як лікарські препарати. Найбільш по
ширеними є первітин, метадон, фенциклідин, триметил-фентаніл, ЛСД, структурні 
аналоги мескаліну та амфетаміну — ДОМ, ДОВ, ТМА, 8ТР та ін.

Напівсинтетичні наркотики виготовляються з природного алкалоїду шляхом про
стої транскрипції. До них належать героїн, гідроморфін, оксикодон, еторфін і депре- 
норфін, одержувані з тебаїна, та ін. Найбільш поширеним є героїн — один із похідних 
опію, одержуваний шляхом хімічної реакції (ацетилюванням) із морфіну.

Як наркотики в Україні набули поширення макова соломка, опій-сирець, опійний 
розчин, марихуана, ефедрин, гашиш, ЛСД, метадон, героїн, кокаїн, «екстазі». Особли
ву небезпеку створює поява нових синтетичних наркотиків. Останнім часом намітився 
перехід до «важких» наркотиків (опіум, героїн, кокаїн), а також синтетичних препа
ратів (фетамін, амфетамін та ін.).

Способи вчинення злочину. Переважна більшість досліджуваних злочинів, як прави
ло, вчинюється з попереднім підготуванням. Дії для підготування злочину включають: 
вибір місця і способу вчинення злочину; вибір засобів для виготовлення наркотиків; 
вибір місця для зберігання наркотиків; вибір об’єкта для їх збуту; розроблення плану 
вчинення злочину; підбір співучасників і розподіл ролей.

Дії з безпосереднього вчинення аналізованих злочинів диференціюються на 
декілька різнопланових способів, що утворюють самостійні склади злочинів: незакон
не виготовлення, придбання, у тому числі шляхом розкрадання, крадіжок; зберігання, 
перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів; контрабанда наркотичних за
собів, психотропних речовин або прекурсорів. Особливістю незаконного обігу нарко
тичних засобів є те, що окрема злочинна діяльність (наприклад, незаконне виготовлен
ня, контрабанда і придбання) може бути як самостійною, так і паралельною, пов’яза
ною воєдино підсистемою.

Дії з безпосереднього виготовлення наркотичних засобів зумовлені особливостями 
виду наркотику. Тут можна виділити такі чотири групи: 1) незаконне виготовлення нар
котиків шляхом витяжки з медичних препаратів; 2) виготовлення наркотиків із неза
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конно вирощених наркомістких культур; 3) виготовлення наркотиків із сортів маку і ко
ноплі; 4) виготовлення синтетичних наркотиків хімічним шляхом.

При виготовленні наркотиків кустарними способами застосовуються: розтирання зе
леної маси; просіювання або пропарювання пилку коноплі; підсмажування пилку ко
ноплі або готової анаші на соняшниковій олії; з’єднання різних компонентів медичних 
препаратів; відварювання анаші або маку на молоці; заварювання листів коноплі або 
голівок маку як чаю; просочування маковим соком тампонів марлі або інших ма
теріалів; виготовлення настойки із соломи маку та ін.

Існує також низка способів виготовлення синтетичних засобів. Виготовлення син
тетичних і напівсинтетичних наркотиків здійснюється в підпільних лабораторіях. Вод
ночас особливість такого синтетичного наркотику, як триметилфентаніл (він у 2,5 раза 
отруйніший, ніж ціаністий калій) полягає в тому, що при виготовленні його в підпіль
них лабораторіях здійснюються тільки останні з 15 циклів виробництва наркотику, 
а напівфабрикати, як правило, виготовляються в легальних лабораторіях. Синтез три- 
метилфентанілу доволі складний, оскільки виготовляють його в декілька прийомів, 
кожний із який може тривати безупинно більше трьох діб.

Ознаками функціонування підпільних лабораторій можуть бути: 1) зосередження в 
одному місці специфічного запаху (ацетону, аміаку, хлороформу, бензину та ін.) і на
явність прекурсорів, реагентів, розчинників, устаткування; 2) відносна дешевизна нар
котиків в окремій місцевості порівняно з їх вартістю в найближчих районах; 3) працю
юче вентиляційне устаткування, особливо в холодну пору року (холодну погоду); 
4) споживання великої кількості електроенергії, води, газу їх користувачами; 5) одер
жання адресатами посилок як об’ємних, так і стандартних, але у значній кількості; 
6) бібліотечні замовлення на фармацевтичну і наукову інформацію, книги, журнали то
що на відому тематику; 7) замовлення у великих кількостях хімічних компонентів, ус
таткування (інформацію можна одержати від виробників, постачальників, оптових 
торговців, осіб, які займаються монтажем і настроюванням устаткування в приміщен
нях замовника), реактивів, розчинників, лабораторного устаткування, агрегатів для ви
готовлення таблеток, ампул.

У разі незаконного зберігання наркотиків або психотропних речовин найбільш типо
вими місцями їх приховування є: житлові і підсобні приміщення (горища, підвали); 
предмети меблів (шафи, ніжки і щаблини столів і стільців); різні побутові предмети (те
левізори, радіоприймачі, фотоапарати, дамські косметички, книги тощо); одяг (ки
шені, спеціальні схованки в рукавах, під вишивкою і дрібними аплікаціями на сукнях, 
пояси для панчіх); протези; перуки та ін.

Під час перевезення в автотранспорті наркотики звичайно зберігаються під ковпака
ми коліс, під сидіннями, в акумуляторах і під ними, у декоративних подушках, у бензо
баках, виїмках під запасними колесами та в інших місцях. Під час перевезення іншими 
транспортними засобами злочинці використовують ручну поклажу, валізи з подвійним 
дном, скляну тару.

Пересилка поштою здійснюється в бандеролях, посилках із різними продуктами. 
Наркотики приховують серед насіння соняшнику, в упаковках з-під годинників, сига
рет тощо.

При вчиненні злочинів, пов’язаних з порушенням правил виготовлення, переробки, 
зберігання, обліку, відпуску, реалізації, продажу, розподілу, перевезення, пересилання, прид
бання, використання, ввезення, вивезення або знищення наркотичних засобів або психо
тропних речовин, існують такі найбільш характерні ознаки порушення: виписування ре
цепта не на спеціальних бланках; виписування рецепта медсестрою або іншою неналеж
ною особою (підпис лікаря іноді буває виконаний іншим почерком); відсутність підпису 
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лікаря чи головного лікаря або оформлення рецепта різними почерками; невідпо
відність змісту печатки і штампа установи охорони здоров’я або особистої печатки ліка
ря; виписування двох або більше наркотичних засобів на одному рецепті тощо.

Способи розкрадань наркотичних засобів можуть бути такими: а) виписування ре
цептів на вигаданих хворих і осіб, яким не прописане медичне споживання наркотич
них засобів; б) заміна наркотиків в ампулах та інших ємкостях іншими речовинами; 
в) фіктивне списання наркотичних засобів на наукові дослідження, лікування онко
логічних або інших категорій хворих; г) оформлення підроблених документів на зни
щення медикаментів, що містять наркотики, з простроченими термінами зберігання.

З метою приховування злочину іноді використовується так званий «безконтактний 
спосіб збуту наркотиків», суть якого полягає в тому, що збувальник приховує заздалегідь 
розфасовані наркотичні засоби в різних місцях (у землі, у кущі, під каменем тощо) і після 
одержання ним грошей вказує покупцю місце знаходження наркотику. Отже, при пере
дачі наркотику з рук у руки збувальник уникає безпосереднього контакту з покупцем.

Приховування справжнього характеру або джерела придбання коштів, явно здобу
тих у результаті незаконного обігу наркотиків, може виявлятися в розміщенні їх у бан
ки, фінансові і комерційні установи (відмивання грошей).

Типові сліди незаконного обігу наркотичних речовин можна поділити на кілька 
груп: 1) сліди виготовлення, вирощування наркотичних засобів; 2) сліди зберігання, 
перевезення, збуту і придбання наркотиків; 3) сліди порушення правил виробництва, 
придбання, обліку, зберігання, відпуску, перевезення або пересилання наркотичних 
засобів; 4) сліди споживання наркотиків; 5) сліди впливу наркотичних засобів на ор
ганізм людини та ін.

До слідів, що вказують на виготовлення наркотичних засобів, належать: а) устатку
вання або предмети, використовувані на будь-якій стадії технологічного процесу (пре
си, м’ясорубки, тампони, бинти, просочені бурою речовиною); б) будь-які технологічні 
матеріали (залишкові речовини, сухий осад); в) кінцевий продукт технологічного про
цесу (готовий наркотик); г) первинні та вторинні хімічні компоненти або природні ре
човини; ґ) пристрій для збору опію-сирцю, спеціальні ножі, посуд, пакувальні ма
теріали; д) вихідна сировина, до якої можуть додаватися інші компоненти для одержан
ня кінцевого продукту; е) виявлена література, чорнові записи, документація, що 
містить формули, розрахунки та ін.

При кустарному виготовленні наркотичних засобів на знаряддях і засобах злочину 
залишаються сліди від наркотиків у вигляді мікрочастинок, зберігається їх запах; якщо 
сировиною для наркотику була зелена маса коноплі, на долонях рук підозрюваного і під 
нігтями залишаються сліди у вигляді маси темно-зеленого кольору.

При виготовленні наркотиків з верхівок коноплі або голівок маку в момент цвітіння або 
після нього необхідно вручну відокремити смолу листя суцвіть. Для цього використову
ються сита, тарілки, ступки, м’ясорубки, кавомолки, кремозбивалки, на яких можна 
виявити сліди злочину. Після пропарювання сировини для наркотиків і маку сліди від 
них залишаються на капроні або іншій тканині. Наркотики, виготовлені зі стебел або 
коробочок маку (цілих або подрібнених) у вигляді настойки на воді або органічних роз
чинниках, набувають кольору від коричневого до темно-коричневого.

Зберігання і переміщення наркотичних засобів здійснюється в спеціально виготовле
них або пристосованих упакуваннях (паперових, целофанових), «контейнерах» (мета
левих, скляних) або в схованках, на них нерідко залишаються сліди пальців рук, наша
рування речовин, різні мікрооб’єкти, а також самі наркотичні засоби (на згинах і в ку
точках пакетів).
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Матеріальні сліди стосовно порушення встановлених правил виробництва, придбання, 
обліку, зберігання, відпуску, перевезення або пересилання наркотичних засобів — це насам
перед дані, відображені в різних документах, за якими можна робити висновки про зло
чинну діяльність певних осіб (розбіжності в документації про прихід і витрату наркотич
них засобів; невідповідність відпущених і прийнятих порожніх ампул з-під наркотиків; 
наявність підчищень у рецептах, слідів травлення в різних облікових документах), а та
кож різні зміни обстановки, викликані злочином: надлишки, недостача, недовкладення, 
відсутність пломб, невідповідність ампул стандарту, затемнені місця на ампулах та ін.

На вживання наркотичних засобів можуть указувати сліди ін’єкцій (уколів) у вигляді 
дрібнокрапкових або великокрапкових саден, а в окремих випадках великих рубців із 
саден, що злилися. Локалізація таких слідів у районі вен може вказувати на систематич
не введення лікарських або наркотичних засобів. Варто зауважити, що зазначені сліди 
можуть бути виявлені й на інших частинах тіла людини. З метою приховування таких 
слідів наркомани нерідко роблять ін’єкції й у міжпальцьові проміжки, тілесні ушкод
ження, родимі плями, татуювання та ін. На вживання наркотичних засобів можуть ука
зувати також виявлені пристрої для вживання наркотиків (трубки, шприци тощо), по
суд зі слідами-нашаруваннями, мікрочастинками опію-сирцю та ін.

Сліди впливу наркотичних засобів на організм людини виявляються в слідах ін’єкцій, 
зміни в життєдіяльності споживача наркотиків, у його поведінці тощо.

Особа злочинця. До осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів 
або психотропних речовин, належать: а) виробники наркотичної сировини і наркотичних 
засобів. Ними можуть бути різні категорії населення: сільські жителі, які вирощують 
наркомісткі культури (частина — на замовлення збувальників), медичні працівники, 
науковці та ін. Виготівниками синтетичних наркотиків у більшості випадків є особи, які 
мають глибокі знання в хімії, біохімії або фармацевтиці. Робота чи навчання цих осіб 
пов’язані з хімією або медициною, частіше це студенти відповідних навчальних за
кладів, а також працівники наукових лабораторій НДІ та ін. Тому в них є доступ до 
хімічних речовин, реактивів, лабораторного хімічного посуду, які вони можуть брати 
для використання у своїх цілях; б) розповсюджувачі наркотиків і сировини, що містить 
наркотики, — це наркомани або особи, які не вживають наркотики, мешкають у містах, 
де є осередки наркотизації. Вони, як правило, заготовлюють макову соломку в сільській 
місцевості, використовуючи свої родинні зв’язки, а також знайомство з окремими жи
телями тих місць, де вирощується мак; збувальники (оптові збувальники, перекупники, 
роздрібні збувальники) — особи, що здійснюють незаконну реалізацію наркотичних за
собів. Для них характерна наявність злочинного досвіду, у тому числі з виготовлення, 
вживання і збуту наркозасобів, розгалуженість злочинних зв’язків, їх транснаціональ
ний характер, розподіл ролей серед учасників злочинного угруповання; в) розкрадачі 
наркотичних речовин — це насамперед раніше засуджені за злочини, пов’язані з нарко
тиками. Крадіжки, вимагання наркотиків здійснюють й інші особи, не для особистого 
вживання, а з метою їх подальшої реалізації і наживи. У багатьох випадках розкрадача
ми є особи, які мають доступ до готових наркотичних препаратів або наркосировини, 
працівники хімфармпідприємств, аптек і аптечних складів, лікувально-профілактич
них і медичних установ, сільські жителі, які обробляють посіви маку і коноплі. Серед 
них доволі високий відсоток жінок, які підтримують зв’язки з раніше засудженими гро
мадянами та працюють в аптечних і медичних установах; г) перевізники наркотиків — 
ними можуть бути посередники між виробниками і збувальниками, самі збувальники, 
споживачі, особи, які мають маршрутні можливості (водії, працівники повітряного і 
залізничного транспорту, кур’єри тощо). Нерідко як перевізників використовують осіб, 
безпосередньо не пов’язаних з незаконним обігом наркотиків: родичів, сусідів, випад
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кових знайомих, попутників. Часто в цій ролі опиняються провідники поїздів далекого 
прямування, які не знають ані характеру вантажу, ані джерела його походження, вико
нуючи прохання знайомого, родича і навіть випадкової людини передати посилку, 
відвезти пакет родичу та ін.; ґ) споживачі наркотиків, якими є особи, що споживають 
наркотики систематично (наркомани) — це, як правило, раніше засуджені люди, які де
градують, а також особи, що епізодично вживають наркотики — це зазвичай непо
внолітні або особи молодого віку. Дорогі синтетичні наркотичні засоби (триметилфен- 
таніл, фенадон, фенамін) вживають, як правило, особи, які прибули в Україну з країн 
кавказького регіону. Відзначено випадки вживання цих наркотиків деякими представ
никами творчої інтелігенції. Більш дешеві наркотики, такі як первітин, користуються 
популярністю в студентському середовищі; д) утримувачі злочинних кубел. Найчастіше 
ними виявляються споживачі наркотиків серед дружин або співмешканок наркоманів, 
засуджених до позбавлення волі, та ін.

Найбільшу суспільну небезпеку являють організатори злочинних угруповань. Ці особи 
організують і керують діяльністю груп з придбання, виготовлення і поширення нарко
тиків на чорному ринку. Вони фінансують злочинну діяльність групи з придбання нар
котичних засобів і наркосировини, вирішують проблеми, які виникають у зв’язку з 
цим, організують доставку наркотиків до місця призначення та їх реалізації. Найчасті
ше це особи чоловічої статі у віці від 40 до 50 років, із вищою освітою, раніше засуджені, 
які добре орієнтуються у сфері незаконного обігу наркотиків, мають значні кошти, от
римані від підприємницької діяльності, заснованої на «відмиванні» наркогрошей. Ни
ми, як правило, стають злочинні авторитети, особи, раніше засуджені насамперед за 
злочини, пов’язані з наркотиками, а також особи, які володіють великими коштами. 
Самі організатори нерідко у здійсненні операцій зі скупки та продажу наркотиків осо
бистої участі не беруть, вони лише фінансують цю діяльність і одержують прибутки, 
старанно маскують свою причетність до наркобізнесу. Для цієї категорії осіб характерні 
особисті зв’язки з корумпованими представниками законодавчої та виконавчої влади, 
працівниками правоохоронних органів.

Організовані злочинні угруповання, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, ма
ють своїх фінансистів, банкірів, юристів, експертів-логістиків, фахівців з оптової і 
роздрібної торгівлі, інженерів, лікарів. Інші члени організації виконують спеціалізовані 
функції. Це вербувальники, фінансові радники, фахівці з контрактів (особи, які уклада
ють угоди з лоцманами, моряками, вантажниками, водіями вантажівок тощо), покупці, 
збувальники, перевізники, а також розкрадачі.

Обстановка вчинення злочинів. Найчастіше місця виготовлення, придбання, 
зберігання значно віддалені одне від одного, а час вчинення злочинних дій різний. Для 
збуту наркотичних засобів злочинці використовують порівняно безлюдні місця на 
відкритих ділянках місцевості (вулиці, території підприємств, подвір’я, під’їзди житло
вих будинків, площі, парки і сквери) у часи неактивного переміщення громадян, а в 
період активного переміщення — пожвавлені громадські місця (магазини, ринки, 
підприємства харчування, вокзали та ін.).

При незаконному виготовленні, зберіганні, збуті, залученні до вживання нарко
тиків, утриманні кубла місцем вчинення злочину найчастіше є приміщення: квартира, 
кімната в комунальній квартирі, кухня, коридор, надвірні будівлі, гараж, сарай, погріб 
та інші підсобні приміщення.

Обставинами, які сприяють незаконному обігу наркотиків, є: 1) соціально-політич
на та економічна нестабільність у державі; 2) складний морально-психологічний клімат 
у суспільстві, переоцінка соціальних орієнтирів у масовій свідомості; 3) вигідне гео
графічне положення і «прозорість» кордонів; 4) інтенсивна міграція населення і його 
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кримінально активної частини; 5) наявність у країні великої кількості підготовлених 
спеціалістів у галузі хімії і фармакології, розвиненість цих галузей промисловості; 6) не
досконалість законодавчої бази і недостатній досвід правоохоронних органів у боротьбі 
з такими злочинами; 7) недоліки, пов’язані зі зберіганням та витратою наркосировини 
на хімфармпідприємствах; 8) помилки у підборі кадрів, які мають відношення до нарко
тичних засобів; 9) недоліки у здійсненні контрольно-пропускного режиму на хімфарм- 
підприємствах; 10) недбале ставлення до своїх обов’язків деяких службових осіб, відпо
відальних за дотримання правил обліку, зберігання, перевезення наркотичних засобів.

Сприятливими умовами організації і функціонування підпільних лабораторій з ви
готовлення синтетичних наркотиків є: 1) відносна простота технологічних процесів 
одержання деяких видів наркотиків (ефедрону, первітину), що дає змогу злочинцям по
ширювати нелегальними каналами технологію їх виробництва; 2) доступність вихідних 
компонентів, оскільки багато з них широко застосовуються як у промисловості, так і в 
побуті; 3) велика кількість об’єктів, де проводяться роботи з хімічними речовинами і ре
агентами, звідки можливий їх виток або викрадення; 4) компактність синтетичних нар
котиків, зручність їх транспортування, можливість швидкого знищення у випадку за
тримання; 5) попит на наркотичні засоби серед населення конкретного регіону (міста); 
6) конкуренція у сфері збуту наркотиків, з яких споживачі надають перевагу найбільш 
дешевим, швидкодіючим і компактним; 7) присутність у регіоні людей, які мають 
спеціальні знання і навички в галузі хімічного синтезу; 8) наявність портів, залізничних 
вузлів, аеропортів, через які транспортні засоби прямують із місць, відомих як джерела 
надходження наркотиків.

§ 2. Особливості порушення кримінальної справи й обставини, 
що підлягають з'ясуванню

Кримінальна справа за фактом незаконного обігу наркотичних засобів або психо
тропних речовин може бути порушена тільки у випадку виявлення і вилучення в кон
кретної особи речовини, що після проведення кількісного і якісного дослідження буде 
в попередньому порядку визнана наркотиком. Тому відповідно до адміністративного 
законодавства України працівники органів внутрішніх справ проводять огляд транс
портних засобів, особистий огляд водіїв і пасажирів, їх речей і вантажів, а також пішо
ходів, вилучаючи виявлені наркотичні засоби, пристрої для їх вживання і сировину, що 
містить наркотики.

Кримінальні справи про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів по
рушуються в основному за результатами оперативно-розшукової діяльності (понад 
90 %). Найчастіше вихідна інформація про злочини, пов’язані із незаконним обігом 
наркотиків, міститься в повідомленнях або заявах громадян щодо відомих їм випадків 
вживання наркотиків, в оперативних даних органів дізнання про факти незаконного 
обігу наркотиків або психотропних речовин, у повідомленнях службових осіб про їх 
розкрадання або вимагання, повідомленнях співробітників аптек про спроби одержати 
названі об’єкти за підробленими рецептами та ін.

Виявлення підпільних лабораторій, що спеціалізуються на виготовленні синтетич
них наркотиків, здійснюється, як правило, за такими напрямами: за будь-яким з еле
ментів ланцюжка: споживач — збувальник — посередник — організатор — виробник 
наркотиків; на підставі інформації працівників правоохоронних органів; через про
давців (власників) компонентів і спеціального устаткування, необхідних для організації 
роботи лабораторії.

Виявлення викрадення, що вчиняється особами, яким наркотичні засоби ввірені у 
зв’язку з їх службовим становищем або під охорону, має певну специфіку. Такі злочини 
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дуже важко виявити шляхом офіційних перевірок, ревізій, інвентаризацій, що пояс
нюється ретельним маскуванням злочинцями своїх дій. У разі виявлення порушень 
правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або переси
лання наркотичних засобів необхідно з’ясувати, чи немає тут замаскованого розкра
дання і чи не є воно результатом злочинної діяльності осіб, які передавали або збували 
наркотики злочинцю.

Важливу роль тут відіграє оперативне розроблення, наприклад, збувальника (збу
вальників) наркотиків, що має здійснюватися з дотриманням правил конспірації з ме
тою недопущення витоку інформації. Планування цієї роботи в основному полягає у 
виявленні характеру зв’язків збувальника з оптовими постачальниками наркотиків: чи 
є збувальник членом наркооб’єднання і наскільки він поінформований про його струк
туру і склад, або ж він є простим торговцем, що одержує в постачальників наркотики і 
перепродує їх наркоманам. В усіх випадках необхідно планувати проведення оператив
но-розшукових заходів щодо встановлення особи і зв’язків збувальника. Найбільш по
ширеними з них у таких ситуаціях є: перевірочна закупівля; спостереження; обстежен
ня приміщень, будинків, споруд, ділянок місцевості й транспортних засобів; контроль 
поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; прослуховування телефон
них переговорів; контрольована поставка. Певна частина аналізованих злочинів вияв
ляється в результаті затримання осіб за незаконне виготовлення, придбання, зберіган
ня, перевезення, пересилку або збут наркотичних засобів (психотропних речовин).

Перед порушенням кримінальної справи необхідно ретельно вивчити всі обставини 
правопорушення, звернути увагу на правильність оформлення таких документів: а) ра
порту працівника органів внутрішніх справ, заяву чи повідомлення громадянина та 
інші документи, що слугували підставою для доставлення особи в чергову частину 
міліції або лікувально-профілактичну установу; б) пояснення свідків (особливо поня
тих в тій частині, де вони конкретно та безперечно підтверджують належність вилуче
ного затриманому); в) пояснення затриманого; г) протоколу огляду місця події; ґ) про
токолу особистого огляду затриманого та його речей; д) документа про направлення 
особи на медичне освідування; е) довідок лікувально-профілактичних установ про пе
ребування особи на обліку з приводу вживання наркотичних засобів або психотропних 
речовин; є) довідки спеціаліста про результати дослідження вилучених речовин; ж) про
токолу про адміністративне правопорушення; з) довідки про особу підозрюваного, де 
відображаються обставини, за яких він звик до наркотиків; періодичність, їх дозування, 
вживання та ін.

Під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних за
собів або психотропних речовин, підлягають встановленню такі обставини: 1) чи мав 
місце факт незаконного обігу наркотичних засобів, у яких конкретно злочинних діях 
він виявляється (виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, 
збут, розкрадання, посів і вирощування наркотичних засобів, а також організація або 
утримання кубел для їх вживання та ін.), якщо так, то як слід його кваліфікувати; 2) де, 
коли, у який спосіб і за яких обставин вчинено злочин, пов’язаний із наркотиками; 
3) хто конкретно вчинив цей злочин, чи притягувалася раніше ця особа до кримінальної 
(адміністративної) відповідальності за аналогічні діяння, коли; наявність обставин, що 
обтяжують провину; 4) злочин учинений однією особою чи групою осіб, який склад гру
пи, які дії вчинив кожний із співучасників і яка роль кожного (хто займався вирощуван
ням, збутом, заготівлею тощо); хто організатор злочину; 5) яка кількість наркотичних 
засобів вилучена і до якого виду наркотиків вони належать; 6) у який спосіб виготовлені 
наркотичні засоби та яке устаткування при цьому використовувалося; 7) що було сиро
виною для приготування наркотичних засобів, звідки її поставляли; 8) чи мало місце за
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лучення неповнолітніх і дорослих осіб у немедичне споживання засобів, що містять 
наркотики; 9) які джерела придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, 
шляхи та способи їх поширення; за якою ціною були придбані і продавалися ці засоби 
або речовини; 10) чи не супроводжувалися злочини, пов’язані з незаконним обігом нар
котиків, вчиненням інших злочинів, якщо так, то якими саме (хабарництво, вимаган
ня, контрабанда тощо); 11) які обставини сприяли вчиненню цього виду злочину.

§ 3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
і програма дій слідчого щодо їх вирішення

Початковий етап розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, 
визначається сформованими слідчими ситуаціями. Як показує практика, слідчі у 
вирішенні питань про порушення кримінальної справи аналізованої категорії зіштов
хуються з двома найбільш типовими слідчими ситуаціями.

1. Факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, підозрюваного затримано з 
речовими доказами «на гарячому» або незабаром після вчинення злочину. У таких 
ситуаціях головним напрямом діяльності слідчого є збір і процесуальне закріплення 
доказів причетності особи до вчиненого злочину — встановлення конкретних обставин 
події, їх дослідження, оцінка і використання з метою  одержання нових даних. Крім того, 
необхідно виявити усі обставини злочину, а якщо він вчинений групою — встановити 
всіх співучасників і викрити їх.

У цій ситуації характерне проведення таких невідкладних слідчих дій: 1) обшук осо
би, затримання підозрюваного; 2) огляд місця затримання з метою з’ясування обстановки 
події, виявлення слідів злочину і речових доказів; огляд місцевості, де вирощувалася 
культура, що містить наркотичну речовину; огляд приміщень, де зберігалися наркотики, 
сировина для їх виготовлення; 3) огляд вилучених наркотиків, пристроїв для їх вживання, 
одягу підозрюваного та ін.; огляд упакування наркотичних засобів або психотропних 
речовин для виявлення на ньому слідів рук; 4) виїмка та слідчий огляд предметів, що 
стосуються злочину; 5) медичне освідування підозрюваного на предмет встановлення 
слідів ін’єкцій та інших зовнішніх ознак уживання ним наркотиків (розширені зіниці, 
сліди від уколів шприца тощо); 6) призначення судових експертиз (хіміко-
фармацевтичної, експертизи наркотичних засобів, судово-медичної, наркологічної, 
психіатричної, криміналістичних та ін.); 7) обшук за місцем проживання підозрюваного, 
місцем роботи, у гаражах, на дачах, у друзів і в інших місцях з метою вилучення 
наркотичних засобів, психотропних речовин та інших предметів зі слідами злочину; 8) 
допит підозрюваного зі з’ясуванням анкетних даних (піддається перевірці), способу 
життя, зв’язків; 9) допити свідків, у тому числі родичів, знайомих, сусідів підозрюваного.

Паралельно зі слідчими діями проводяться оперативно-розшукові заходи: 1) по те
летайпу, телефону варто запросити відділ внутрішніх справ за місцем проживання за
триманого для встановлення його перебування в місцевому розшуку або на обліку як 
наркомана, повідомивши при цьому про сам факт затримання; 2) дактилокарти затри
маних направити для перевірки за слідотекою  нерозкритих злочинів; 3) вжити заходів для 
встановлення можливих свідків (із числа місцевих жителів, приїжджих, що вступали в 
контакт із затриманими), місць споживання наркотиків (кубел) та ін.

У ситуації, коли підозрю ваного затримано «на гарячому», проте він заперечує при
четність до злочину або в момент затримання намагається позбутися предметів, що його 
викривають, крім зазначених вище дій, належить: 1) направити на експертизу одяг і 
особисті речі підозрюваного для виявлення на них слідів наркотиків; 2) вилучити зразки 
ґрунту, культур, що містять наркотики; 3) вилучити у підозрюваного зразки крові,
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сечі для лабораторного дослідження; 4) зробити зіскоби з його рук і взуття; 5) допитати 
осіб, які брали участь у затриманні підозрюваного; 6) пред’явити для впізнання роди
чам, сусідам, колегам по службі підозрюваного виявлені на місці події знаряддя і засоби 
вчинення злочину та ін.

У разі затримання особи за підозрою в незаконному обігу наркотичних засобів, коли 
наркотики в нього не виявлені, характерними слідчими діями є: 1) огляд місця затри
мання й одягу підозрюваного; 2) медичний огляд підозрюваного на предмет встанов
лення слідів ін’єкцій та інших зовнішніх ознак уживання ним наркотиків; 3) обшук за 
місцем проживання підозрюваного, місцем роботи, у гаражах, на дачах, у друзів і в 
інших місцях з метою вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин та інших 
предметів зі слідами злочину; 4) допит підозрюваного; 5) допит свідків; 6) призначення 
експертизи наркотичних засобів, хіміко-фармацевтичної, судово-медичної, нарко
логічної, психіатричної, криміналістичних та інших експертиз.

2. Факт незаконного обігу наркотичних засобів виявлено, але конкретна особа, запідо
зрена у вчиненні злочину, не встановлена. Такі ситуації найчастіше виникають під час 
встановлення фактів порушення на підприємствах і в медичних установах встановле
них правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пе
ресилання наркотичних засобів чи психотропних речовин, або при виявленні полів і 
ділянок, засіяних рослинами, що містять наркотичну речовину, або при викраданнях 
наркотичних засобів із хімфармпідприємств, медичних установ організованою групою, 
з використанням службового становища, або, нарешті, при затриманні наркоманів, які, 
за їх словами, придбали наркотики у невідомих їм осіб.

Для таких ситуацій характерний високий ступінь інформаційної невизначеності — 
відсутність даних про особу, а коло інших джерел для розшуку злочинця вкрай обмеже
не. У зазначених ситуаціях кримінальна справа порушується за фактом виявлення зло
чину за відсутності особи, підозрюваної в його вчиненні. У цій ситуації складність поля
гає не у виявленні злочину, а в його повному розкритті. Тут зв’язок між подією злочину, 
особою, причетною до його вчинення, наслідками і місцем події має неочевидний ха
рактер. Тому першочерговим завданням є встановлення особи злочинця, його розшук, 
затримання і викриття. Діяльність слідчого має бути спрямована на виявлення і систе
матизацію максимальної кількості доказової та орієнтовної інформації, що характери
зує особу злочинця і подію злочину.

Алгоритм спільних дій слідчого та органу дізнання може виглядати так: 1) огляд місця 
події; 2) допит свідків-очевидців, а у випадках, коли таких немає, дії мають бути спрямо
вані на їх виявлення; 3) застосування службово-розшукового собаки; 4) перевірка резуль
татів оглядів та допитів за криміналістичними обліками; 5) вивчення матеріалів архівних 
кримінальних справ (розкритих та нерозкритих) цієї категорії шляхом порівняльного 
аналізу способів вчинення таких злочинів (розслідуваного і зазначеного в архівній 
справі); 6) обшук за місцем проживання і роботи підозрюваних (їх співучасників) або в 
будь-якому іншому місці можливого зберігання з метою вилучення наркотичних засобів, 
сировини, пристроїв для зберігання, транспортування наркотиків і документів, що 
підтверджують їх злочинну діяльність; 7) складання розшукових орієнтувань і компо
зиційних портретів; 8) призначення за результатами огляду судових експертиз; 9) вивчен
ня відомостей, повідомлень, довідок про такі злочини; 10) постановка завдання про вста
новлення особи, що вчинила злочин, оперативним шляхом та ін.

У ситуації, коли на хімфармпідприємстві або в медичній установі встановлено факт 
порушення правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення 
або пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідно: 1) з’ясу
вати механізм створення в установі або на підприємстві надлишків препаратів, що 
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містять наркотики: а) недовкладення компонентів, що містять наркотики; б) штучне 
завищення даних про кількість наркотичних засобів, які нібито стали непридатними у 
результаті транспортування і збереження (розбитих, зіпсованих ампул тощо); 
в) фіктивне списання ліків, що містять наркотики, під виглядом видачі їх хворим, що 
страждають онкологічними захворюваннями; г) заміна ампул з наркотичними засоба
ми на ампули з іншими препаратами, а також витягнення з ампул ліків, що містять нар
котики, із подальшим заповненням їх іншими речовинами; ґ) списання після закінчен
ня терміну зберігання; д) внесення підробок в облікові документи та ін.; 2) встановити 
технологію розфасування ліків; виявити умови збереження рецептурних бланків і печа
ток; 3) вивчити амбулаторні карти та інші медичні документи, за якими списувалися 
наркотичні засоби або психотропні речовини, попередньо звіривши ці документи з ак
тами списання; 4) встановити оперативне спостереження за запідозреними особами; 
провести зашифровані опитування та інші оперативні заходи.

У цій ситуації важливе значення має особисте ознайомлення слідчих і працівників 
дізнання з технологічним процесом виробництва наркозасобів, різними документами, 
знання засобів розкрадання наркозасобів, допомога спеціалістів, експертів.

В аналізованій ситуації слідчий повинен насамперед визначити коло осіб, серед яких 
доцільно вести пошук злочинця. Висуваються версії про коло осіб, серед яких може зна
ходитися злочинець: а) викрадання вчинено злочинцями, які не мають доступу до нарко
тичних засобів, але мають інформацію про систему охорони об’єкта, розташування 
внутрішніх приміщень; б) викрадання вчинено особами, що з огляду на службові обов’яз
ки мають доступ у приміщення, де зберігаються наркотичні засоби; в) викрадання вчине
но особами, раніше засудженими за злочини, пов’язані з наркотиками; г) викрадання 
вчинено наркоманом; ґ) викрадання вчинено посадовою особою за допомогою підробле
них документів; д) викрадання вчинено організованою злочинною групою та ін.

У ситуації, де особа, як правило, відома, але характер події у цілому не ясний, факти 
незаконного придбання, зберігання і збуту наркотиків задокументовані не цілком, мо
же висуватися група найбільш типових загальних версій: 1) у разі затримання в момент 
перевезення (транспортування) наркотиків: а) затриманий — член злочинного угрупо
вання, що займається незаконними операціями з наркотиками (систематичним викра
данням, заготовлянням, скупкою та збутом); б) затриманий — перевізник, що виконує 
окремі завдання за вказівкою організатора, посередника, скупника або іншої особи, 
члена злочинної групи; 2) при затриманні в момент виявлення наркотиків у житлі (схо
ванці): а) затриманий придбав, викрав, виготовив наркотик для збуту вроздріб або оп
том; б) затриманий — член злочинної групи, є перекупником, виробником, заготівни
ком, викрадачем, посередником — поширює і зберігає наркотики; 3) при затриманні в 
момент збуту наркотиків: а) продавець — викрадач, виготівник наркотику; скупник 
наркотику в місцях його зростання, виготовлення (викрадання) або в оптового збуваль
ника; посередник у злочинній групі зі збуту наркотику; збувальник наркотику оптом 
для подальшої реалізації; має співучасника в особі скупника і перевізника для доставки 
товару; б) покупець — скупник наркотику оптом, що збуває його в кублах та інших 
місцях великими або маленькими партіями; утримувач кубла для споживання наркоти
ку; в) продавець і покупець — члени однієї або різних злочинних груп, що укладають 
угоди систематично; знаходяться в родинних, приятельських стосунках; один одного 
не знають, діють через посередника.

У разі порушення правил зберігання, перевезення, видачі наркотичних засобів вису
ваються версії з урахуванням наслідків їх порушення: причиною порушення є слабкий 
контроль керівництва за діяльністю співробітників, незнання відповідних правил та 
інструкцій, навмисне їх порушення з метою створення надлишків для наступного ви
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крадання. Варто висувати також версії про причини й умови, що сприяли незаконним 
операціям з наркотиками.

При розслідуванні злочинів, пов’язаних зі збутом наркотиків, версії можуть висува
тися: про джерело, канали і систему збуту наркотиків, їх перевезення (контрабанду); 
про особу збувальників; про зв’язки збувальника і скупника; про мету скупки (нажива, 
перепродаж); про умови, що сприяли викраданню, та ін.

§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Огляд місця події. При розслідуванні справ аналізованої категорії місцем події може 

бути: 1) у справах про розкрадання наркотичних засобів шляхом крадіжки або розбійно
го нападу: квартира або будинок приватної особи, а також установи й організації (апте
ки, лікарні, фармацевтичні підприємства, склади та ін.); 2) у справах про незаконне ви
готовлення, переробку, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів, організацію 
та утримання кубла, схиляння до вживання наркотичних засобів: різні приміщення 
(квартира, кімната в комунальній квартирі, літня кухня, сарай, гараж, лазня, погріб, го
рище, підвали, кинуті будинки, помешкання підпільної лабораторії та ін.); 3) у справах 
про незаконне перевезення і пересилку наркотичних засобів: транспортні засоби, уста
нови транспорту і зв’язку (автомобілі, купе залізничних вагонів, багажні відділення, 
відділення зв’язку та ін.); 4) у справах про посів або вирощування заборонених до об
робітку культур: ділянки місцевості та місця зростання рослин, що містять наркотики, 
або плантації цих культур (поля, присадибні ділянки, лісові галявини, пустирі, береги 
рік і каналів та ін.). У будь-якому випадку огляду підлягає також територія, що прими
кає до місця події (під’їзні дороги, стежини, ділянки місцевості, сходові клітини та ін.)

У справах про розкрадання наркотичних засобів шляхом крадіжки або розбійниць
кого нападу підлягають огляду: а) розкриті двері шляхом злому, відтиску, перепилюван
ня запорів, добору ключів, відмичок; вікна з розбитими шибками, розкриті сховища 
(сейфи, металеві шафи та ін.), підлягають розшуку сліди використаних з цією метою 
інструментів, поверхневі сліди взуття на зовнішній стороні дверей або мікроволокна, 
що залишилися після ударів по них ногами, плечем. Оглядаються осколки скла, на яких 
можуть бути сліди пальців рук, мікроволокна одягу; б) предмети матеріальної обстанов
ки, сліди боротьби, насильства, що супроводжують розбійницький напад; в) сліди пере
бування злочинців: рук, ніг, слини, паління; кинуті або загублені речі: частини одягу, 
носові хустки, квитки на міський транспорт, обгорілі сірники, кишенькові ліхтарики, 
гребінці, холодна, вогнепальна зброя, інструменти злому, набори ключів, відмички та 
ін.; г) сліди вживання ними наркотичних засобів на місці події: шприци, голки, роз
криті упакування, порожні ампули, флакони; г) у випадку застосування вогнепальної 
зброї об’єктами пошуку й огляду служать кулі, що застрягли у перепоні, дріб, картеч, 
а також гільзи, пижі та ін.

Об’єктами пошуку й огляду у справах про незаконне виготовлення, переробку, 
придбання, зберігання, збут наркотиків, організацію й утримання кубла, схиляння до 
вживання наркотичних засобів є: а) наркотичні засоби — фармацевтичні препарати в 
ампулах, у вигляді таблеток, порошку, настойок, позначених фабричним маркуванням 
або без такого; б) наркотичні засоби кустарного виготовлення — в основному марихуа
на, гашиш, гашишна олія, настойка макової соломки; в) наркотичні засоби, виготов
лені в обладнаних належним чином підпільних лабораторіях, наприклад кокаїн, героїн, 
ЛСД та ін.; г) використана для виготовлення наркотичних засобів сировина, напівфаб
рикати, реактиви, наприклад, крижана оцтова кислота, лабораторне устаткування, 
різні пристрої: сито зі слідами конопляного пилку або часток цієї рослини; важкі пред
мети, використовувані як прес при виготовленні гашишу; ковдри, клейонки, поліети
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ленова плівка, над якою могла просіватися конопляна потерть; ваги, гирки; ґ) відходи 
виготовлення наркотичних речовин — голівки маку, лушпиння від них, конопляна, ма
кова соломка, побічні продукти, що утворюються при синтезі деяких наркотичних за
собів; д) будь-який посуд або ємкості, вміст яких викликає підозру; е) пристрої для вжи
вання наркотичних засобів: трубки, шприци, особливо використані, тому що в них мо
жуть знаходитися залишки шуканих речовин, закопчені ложки, трубочки для вдихання 
кокаїну та ін.; є) тютюнові вироби зі слідами просочування гашишною олією, з добав
кою гашишу або марихуани; ж) пристрої для набивання цигаркових гільз тютюном, ви
готовлення самокруток зі стандартних аркушів цигаркового паперу; з) сліди вживання 
наркотичних засобів: попіл, недопалки, порожні ампули, упакування з відповідними 
етикетками; и) речі, що могли служити платою за наркотичні засоби або за відвідування 
кубла; і) листування, поштово-телеграфна кореспонденція, записні та телефонні 
книжки, грошові перекази, квитанції камер схову, рахунки на оплату міжміських і 
міжнародних переговорів, готелів.

Під час огляду у справах про посів і вирощування заборонених до обробітку культур, 
що містять наркотичні засоби, встановлюються: а) біологічний вид посіяних або виро
щуваних рослин, що містять наркотичні засоби; б) ознаки догляду за посівами; в) на
явність сторонніх рослин, що маскують культури, які містять наркотики, їх біологічний 
вид; г) розташування і площа посівів; г) стан виявлених культур, що містять наркотики, 
на момент огляду (стадія дозрівання, зібрані, частково зібрані, давнина посіву, стан 
грунту, кількість рослин, передбачуваний урожай та ін.).

На території посівів або поблизу них, особливо вздовж під’їзних доріг і стежин, мож
на виявити сліди ніг людини, тварин, транспортних засобів; кинуті злочинцем предме
ти: сірникові коробки, недопалки, обривки газет, залишки продуктів, ганчірки та ін.; 
місця можливого збереження готового наркотичного засобу або напівфабрикатів, при
ховані сільськогосподарські знаряддя (лопати, кетмені, заступи, мотики, граблі та ін.).

Під час огляду підроблених або незаконно виписаних рецептів на ліки, що містять 
наркотичні засоби, встановлюються: І) колір паперу бланка рецепта; 2) стан захисної 
сітки, наявність ушкоджень; 3) наявність другого підпису (завідувача відділення або го
ловного лікаря), обов’язкового для справжніх рецептів; 4) кількість ліків, що містять 
наркотичний засіб, виписаних на одному бланку (дозволяється тільки один засіб); 
5) рецепти на наркотичні засоби, виписані приватним лікарем (заборонено); 6) рецеп
ти, виписані з порушенням правил: без обов’язкових реквізитів, із порушенням 
розміщення тексту на бланку, не латинською мовою; 7) рецепти, виписані з граматич
ними помилками в тексті; 8) сліди підчищення і травлення, особливо в тих місцях, де 
ставиться дата і вартість; 9) стан відтисків печаток і штампів, невідповідність змісту 
штампа відтиску печатки (відмінність у телефонах, адресах, найменуваннях лікувальної 
установи); 10) факт наявності іногородніх рецептів, за якими було відпущено ліки, що 
містять наркотичні засоби (заборонено); 11) факти неналежного поводження з непра
вильно оформленими рецептами, що вилучаються, погашаються штампом «рецепт 
недійсний», реєструються у спеціальному журналі і направляються в медичну установу, 
що видала рецепт.

У протоколі огляду фіксуються:
а) при незаконному виготовленні, переробці, придбанні, зберіганні, збуті наркотичних 

засобів, організації й утриманні кубла: 1) розташування місця події і речової обстановки 
на ньому; 2) кількість, розфасування, вид, колір, запах, вага речовин, що здогадно є нар
котичними засобами, вид упакування, у якому вони знаходилися, маркування упаку
вань, ампул, вдавлені написи або знаки на таблетках, наявність тютюну, змішаного з га
шишем, марихуаною або просоченого гашишною олією; 3) присутність готової до ре
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алізації «продукції», розфасованої малими дозами або упакованої у транспортабельну 
тару, кількість, вигляд упакованої речовини, колір, запах, вага; 4) наявність пристроїв 
для вживання наркотичних засобів, їх кількість, вигляд, присутність у них невикорис
таних залишків; 5) виявлені залишки після вживання наркотичних засобів, їх кількість, 
вигляд, маркувальні написи на упакуваннях, наявність у них невикористаного нарко
тику; 6) вигляд лабораторного або кустарного устаткування, пристосованого для виго
товлення або переробки наркотичних речовин, вигляд, колір і запах речовин, що знахо
дяться в ньому, а також реактивів, напівфабрикатів; 7) документація, що викликає інте
рес; яка саме, її вид, функціональне призначення; 8) результати огляду рецептів, що 
викликають підозру;

б) при посіві і вирощуванні заборонених до обробітку культур: 1) місце 
розташування і площа посівів, їх стан; 2) вид вирощуваних культур (мак, конопля); 3) 
засіб маскування посівів, включаючи наявність серед рослин, що містять наркотики, 
інших, їх місце розташування, біологічний вид; 4) кількість рослин, що містять 
наркотики, на 1 м2 посівів; 5) сторонні предмети, що знаходяться поблизу посівів, їх 
призначення, вид, кількість, наявні на них знаки, карби, написи. З місця події 
вилучаються зразки рослин, що містять наркотики, і усі виявлені сторонні предмети.

Усі виявлені зазначені об’єкти фотографуються спочатку на місці перебування (вуз
лові фотознімки) і потім великим планом (інші фотознімки). Для фіксації загального 
вигляду підпільних лабораторій і цехів із виробництва і переробки наркотичних засобів 
додатково виготовляються оглядові фотографії, а для фіксації посівів, заборонених для 
обробітку культур, — панорамні. В останньому випадку доцільно використовувати 
відеозапис.

Огляд наркотичних засобів, одягу і взуття, вилучених у підозрюваного. Оглядаючи 
наркотики, слідчий повинен у першу чергу вжити заходів до відшукання, фіксації і 
вилучення за допомогою спеціаліста слідів пальців рук на пакувальному матеріалі, а у 
разі вилучення наркотиків синтетичного походження — на ампулах або пляшечках.

Під час огляду наркотичних засобів встановлюються і заносяться до протоколу: 
якісні і кількісні характеристики наркотичної речовини, психотропного засобу (вид, 
склад, консистенція, кількість, колір, запах, обсяг, вага), а також пакувальний матеріал 
(спосіб упакування, перев’язувальний матеріал тощо), у якому вони знаходилися.

Якщо необхідно негайно визначити вид вилученої речовини, частина її під час огля
ду може бути піддана експрес-аналізу за допомогою спеціальних політестів. У цьому ви
падку в протоколі огляду підлягає відображенню точна кількість використаної речови
ни, перебіг і результати аналізу.

Деякі особливості є при проведенні огляду наркотиків в ампулах синтетичного і 
фармацевтичного походження. У протоколі огляду необхідно відобразити такі обстави
ни: 1) кількість та розміри ампул; 2) наявність написів на ампулах, їх зміст; 3) стан 
запайки ампули; 4) колір рідини, що знаходиться в ампулах; 5) заповнення рідиною 
ампул (мм); 6) наявність осаду в ампулах.

Якщо ампули перепаяні, то вони мають свої відмінні риси. Так, на кінцях ампул во
ни будуть мати темний вигляд, тоді як заводського виготовлення — прозорий, найтон
ша частина ампули має витягнуту форму і шорстка, тоді як звичайні мають округлу фор
му і при дотику шорсткість не відчувається.

Підлягають огляду і вилученню засоби перевезення наркотиків (одяг, багаж, транс
портні засоби), зазначається наявність у них схованок. Використовуючи різні предмети 
для перевезення наркотиків, злочинці нерідко проявляють неабияку витонченість. 
Наркотичні засоби перевозяться в елементах живлення для кишенькових ліхтариків, у 
запальничках, пачках з-під сигарет, фотоапаратах (між камерою й об’єктивом), упако-
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вуваннях з-під ліків або фотоплівок, пачках масла, транзисторних приймачах і дру
карських машинках, термосах і інгаляторах, корпусах годинників та ін. Відомі випадки 
заливання наркотичних засобів з метою нейтралізації їх запаху воском, приховування їх 
у музичних інструментах, кисневих балонах аквалангів, продовольчих товарах (шоко
ладі, кремі), хлібі й тортах.

Під час огляду одягу і взуття з’ясовуються і фіксуються: найменування предметів одя
гу і взуття; тканина, колір, покрій одягу і взуття; особливості одягу і взуття (нашивки, 
етикетки, мітки тощо); стан одягу і взуття (наявність і характер ушкоджень, нашарувань 
різних речовин, забруднень тощо); розташування і розміри ушкоджень і забруднень; 
вміст кишень поміщається в окремі пакети з відповідними написами і опечатується.

На одязі наркоманів старанно оглядаються кишені, лацкани і рукава пальт, піджаків, 
внутрішня сторона шкарпеток і штанів (на них можуть бути сліди крові, якщо наркоман 
робив ін’єкцію в ноги).

Обшук. Під час обшуку виявленню і вилученню підлягають: 1) наркотичні речовини, 
психотропні засоби, рослини, що містять наркотики (їх сліди і частки); 2) різні предме
ти (посуд, м’ясорубки), пакувальний матеріал (клейонка, целофанова або поліетилено
ва плівка, фармупаковки, мішки, торби) із залишеними частками наркотичних засобів; 
3) одяг, на якому могли залишитися частки наркотику; ваги і гирки, що могли бути ви
користані для зважування наркотику, що збувається, або скупленого; 4) ватні та марлеві 
тампони зі слідами соку і специфічним запахом маку; 5) пристрої для виготовлення га
шишу й анаші (сітка, мішечки, прес, капронові панчохи); речовини, використовувані 
для виготовлення наркотиків (ацетон, бензин, застосовувані для одержання гашишу); 
6) марганцівка, оцет, використовувані для одержання ефедрона; 7) пристрої для вжи
вання наркотиків (шприци, голки, спеціальні трубки, піпетки); 8) інші предмети або 
сліди, що свідчать про споживання наркотику (залишки у трубках для паління, недо
палки, порожні пляшечки, упакування від лікарських препаратів, що містять нарко
тичні речовини); 9) різні документи та записи, з яких можна одержати інформацію про 
коло винних осіб, злочинні операції, про взаєморозрахунки між учасниками злочинів, 
їх зв’язки (листи, щоденники, «чорна бухгалтерія», фотографії тощо); 10) записи з фор
мулами хімічних сполук для одержання наркотичних або психотропних засобів, доку
менти, за якими можуть бути встановлені зв’язки злочинців; 11) проїзні документи, 
квитанції телефонних переговорів, географічні карти регіонів зростання рослин, що 
містять наркотики, схеми автомобільних шляхів і залізниць із позначками; 12) речі, що 
могли служити платою за наркотик або психотропну речовину, за відвідування кубла; 
13) спеціальна література, рецепти, записи інструктивного характеру та інші докумен
ти; 14) спеціальні контейнери та інші пристосування для транспортування названих 
об’єктів — носимі й возимі; 15) майно, гроші та цінності, нажиті злочинним шляхом, на 
які може бути накладений арешт; предмети, що зберігаються без належного дозволу або 
вилучені з цивільного обігу.

Обшук приміщень має бути добре спланований, проводитися старанно і цілеспря
мовано. Помешкання, що підлягають обшуку, необхідно поділити на сектори. Особли
ву увагу необхідно звертати на сліди свіжої штукатурки, білення, фарбування стін, 
свіжопоклеєні шпалери, дошки і колоди, що різняться за зовнішнім виглядом, на більш 
глухий звук при простукуванні стін та ін. При обстеженні підлоги увагу слідчого по
винні привернути наявність нових цвяхів у мостинах, вставлені дошки або окремі їх 
шматки, відсутність у пазах бруду і пилюки, свіжа підмазка в цементній або глиняній 
підлозі. При плануванні й проведенні обшуку в збувальників наркотиків працівникам 
правоохоронних органів варто знати, що вони, як правило, основну партію наркотику 
зберігають поза будинком, наприклад, у камерах схову, на горищах, у підвалах, сараях,
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спеціальних схованках, тому необхідно обстежити ділянки місцевості, приміщення, що 
знаходяться за межею обшукуваної території.

Поширеними тактичними прийомами, що супроводжують проведення обшуку в 
осіб, які займаються незаконними операціями з наркотиками, є: контролювання входу 
в приміщення (наприклад, кубла) на випадок появи наркоманів та пов’язаних з ними 
осіб з метою їх затримання; охорона обшукуваних і спостереження за ними з метою за
побігти спробі знищити або позбутися наркотиків та інших предметів і документів, 
можливості утекти. До проведення обшуку всередині будинку співробітникам реко
мендується оглянути його зовні. Це необхідно для пошуку наркотиків, предметів або 
речових доказів, які підозрювані могли викинути у вікна або двері.

Наркотичні засоби, психотропні речовини можуть зберігатися не тільки в примі
щеннях, а й на території, що прилягає до них: 1) у ємкостях, закопаних у землі; 2) під 
плитами, якими викладають доріжки в саду; 3) у частинах огорожі; 4) у погребах; 5) під 
квітами та іншими рослинами, що на фоні навколишньої зелені виглядають зів’ялими; 
6) у надвірних будівлях (лазнях, сараях, гаражах, собачих будках тощо); 7) у дуплах де
рев; 8) у вигрібних ямах, криницях тощо.

В автомобілях наркотики ховають під сидіннями, у проміжках між сидіннями і спин
ками крісел; у декоративних подушках; в автомобільних «талісманах» (фігурках); 
у задній частині приладової панелі (кріплення за допомогою клейкої стрічки, шпильок 
або магнітів); у проміжку за радіоприймачем; у верхній і бічній частинах речового ящи
ка; в оббивці сидіння (потрібно звертати увагу на здуття, розірвання, шви); під килим
ками; на зворотному боці педалей гальма, зчеплення; у корпусі інерційної котушки ре
менів безпеки; в оббивці дверей і стелі; у порожнині підлоги; у підголівнику; у коробці 
швидкостей та ін.

Під час обшуку особи обшукуваному спочатку пропонується зняти одяг; кожна зня
та річ старанно обстежується та відкладається. Огляд тіла звичайно починають з голови; 
при цьому волосся обшукуваного або перуку розчісують густим гребінцем. Досвід 
засвідчує, що у волоссі й під перукою доволі часто перевозять наркотики.

Наркотичні засоби, як правило, упаковані в поліетиленову плівку, можуть бути захо
вані на різних частинах тіла: під пахвою, у паху, між пальцями ніг, під бинтом або лейко- 
пластиром, прикріплені до ступні. У разі виникнення підозр у тому, що шуканий пред
мет схований під бинтовою або іншою пов’язкою, для участі в обшуку варто запросити 
лікаря.

У ситуації, коли підозрюваного затримано під час перевезення або збуту наркотику, 
особистий обшук слід проводити відразу на місці його затримання, під час якого вилу
чаються наркотики, зброя та інші предмети, щоб їх не використали для вчинення опо
ру. Потім, після доставляння затриманого у відділ міліції, він, його одяг і речі ще раз 
піддаються більш детальному обшуку. Під час обстеження одягу затриманого встанов
люються наявність і локалізація часток наркотиків, що пристали, та їх напівфабрикатів 
(у кишенях, складках, вигинах, за підкладкою, в інших місцях); рецепти на придбання 
наркотиків.

Під час складання протоколу необхідно звернути особливу увагу на відображення у 
протоколі конкретного місця вилучення наркотичних засобів (ліва, права кишеня 
пальта, піджака, штанів, торби), характерні ознаки упакування, докладний опис нарко
тику, а також на зазначення порядку упакування та опечатування вилученого наркотич
ного засобу і посилання на те, що конверти, у яких упаковані наркотичні засоби, 
скріплені підписами понятих.

Допит підозрюваного. Предмет і тактика допиту підозрюваного залежить від його ролі 
в незаконному обігу наркотичних засобів і характеру інших пов’язаних із ним злочинів.
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При допиті особи, підозрюваної у збуті наркотиків, необхідно з’ясувати: як давно во
на займається збутом наркотиків; хто втягнув її в цю  злочинну діяльність; який механізм 
збуту наркотиків; у кого вона одержує наркотики, чи провадилося і ким їх розфасування; 
місце або місця, де відбувається передача наркотиків; чи знає вона осіб, від яких одержує 
наркотики, якщо не знає, з’ясувати прикмети зовнішності, одягу, номер, марку 
автомашини тощо; кому він збуває наркотики: постійним клієнтам або випадковим 
особам; якщо ці особи є постійними клієнтами, з’ясувати їх адреси, телефони, прикмети 
зовнішності й одягу, хто рекомендував їй цих людей або від кого вони вперше з’явилися; 
як вона одержує наркотики — з попередньою оплатою або віддає гроші після реалізації 
наркотиків; за якою  ціною  вона придбаває наркотики і за якою  ціною  їх реалізує; чи 
затримувалася правоохоронними органами, за яких обставин тощо.

При допиті виготовлювачів наркосировини рослинного походження з’ясовується: які та 
у яких розмірах вирощувалися рослини, чи було замовлення на вирощування, від кого 
саме, якщо ні, то кому передбачалося збути готову сировину, у який спосіб, за яку ціну, чи 
збувалася цій особі наркосировина раніше, коли, у якій кількості і за яку ціну; чи 
здійсню валися щодо виготовлю вача які-небудь дії правоохоронними органами (попе
редження, знищення посіву, готової сировини тощо).

При допиті підозрюваних осіб, що займаються виготовленням наркотиків 
синтетичного походження, необхідно встановити: їх особу, функції в лабораторії, освіту, 
спеціальність, «стаж» підпільної діяльності; всі деталі технологічного процесу, джерела 
одержання сировини і необхідних компонентів, канали збуту, обсяг одержуваного 
продукту, деталі фінансового боку діяльності; яка технологія виготовлення того чи іншого 
наркотику з докладним описом його виготовлення (кількість компонентів, дозування, 
проведення хімічних реакцій, нагрів, фільтрування тощо).

Під час допиту затриманих при транспортуванні наркотиків варто встановити: як 
давно перевізник займається перевезенням наркотиків, хто втягнув його в цю діяльність; 
джерело вантажу і його місцезнаходження, характер перевезеного вантажу, одержувач; як 
передбачалося подолати прикордонний і митний контроль; яка винагорода належала за 
перевезення, від кого і яким чином вона повинна бути отримана; чи здійснювалися 
раніше аналогічні перевезення, коли, від кого і кому, у якому обсязі; як і де відбувається 
передача партій наркотиків; чи вживає наркотики перевізник; кому належить 
транспортний засіб, хто і як обладнав його схованками; паролі й засоби зв’язку з 
відправником і одержувачем.

У справах про викрадання або вимагання наркотичних засобів повинні бути допитані 
співробітники підприємства, установи — місця перебування цих об’єктів і винні у зло
чині. У перших з’ясовуються всі обставини крадіжки (вимагання), у тому числі ким і коли 
виявлені ознаки злочину, хто підозрюється в його вчиненні, дані про особу вимагача, зміст 
його вимог і погроз. При цьому перевіряється версія про інсценування злочину з метою 
привласнити або розтратити наркотики.

При допиті організаторів і утримувачів кубел для наркоманів або токсикоманів мають 
бути з’ясовані всі обставини створення кубла, коло клієнтів, джерела придбання нарко
тиків або психотропних речовин, режим, установлений для відвідувачів, розмір плати за 
його відвідування, за наркотики.

У справах про незаконну видачу або підроблення документів, що дають право на одер
жання названих об’єктів, допитуються винні й особи, що одержали наркотики або 
відповідні документи. У перших з’ясовується, які наркотики або психотропні речовини міг 
придбати одержувач рецепта, у яких дозах і на якій підставі був виданий рецепт, чи були в 
одержувача показання до прийому виписаних ліків, чи одержала особа, що незаконно 
видала рецепт, матеріальну вигоду, яку, у яких розмірах; чи мали місце аналогічні 
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випадки в минулому. У разі підроблення зазначених документів винний допитується 
про мету і засоби підроблення, джерела придбання необхідних для цього технічних за
собів, співучасників, аналогічні злочини у минулому.

Допит свідків. При розслідуванні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом нарко
тиків, свідками є: 1) очевидці затримання «на гарячому»; 2) особи, які повідомили про 
підпільну лабораторію; 3) технічний персонал установи, підприємства, що звернув ува
гу на специфічний запах у приміщенні, наявність незвичного сміття у виробничому 
приміщенні, коморах, складських приміщеннях; 4) особи, які виявили розкрадання на
званих об’єктів; 5) свідки вимагання, яким стадо про нього відомо від потерпілого або 
винного; 6) працівники комунальних служб, які звернули увагу на підвищену витрату 
електроенергії, газу, специфічний характер вивезеного сміття і тари; 7) споживачі нар
котиків і психотропних речовин, відвідувачі кубел та їх обслуговуючий персонал; 8) ро
дичі, знайомі підозрюваних; 9) свідки, які є наркоманами; 10) співробітники прикор
донної служби, митниці, оперативні працівники.

Свідкам із числа попутників перевізника наркотиків, а також провідникам поїздів, 
водіям таксі, автобусів ставляться запитання про місце, де сів підозрюваний, хто його 
супроводжував, які речі були в нього. Водії таксі допитуються також про адреси, куди 
заїжджав підозрюваний, прикмети осіб, із ким він зустрічався, який вантаж і куди пере
возився.

Різна інформація може бути отримана при допитах знайомих, сусідів, родичів. При 
цьому необхідно враховувати взаємовідносини цих осіб, їх зацікавленість або мож
ливість участі у злочинах, що майже завжди відбивається у показаннях. У цьому випад
ку бажано оперативним шляхом одержати відомості про стосунки в сім’ї, спосіб життя і 
поведінку її членів, що допоможе слідчому обрати відповідну тактику і програму допи
ту. Зазначені свідки можуть повідомити про прикмети осіб, які відвідували підозрюва
ного, у кого він одержував і кому збував наркотики, з ким і куди виїжджав, на якому 
транспорті, що розповідав про поїздку.

Велике значення має виявлення і допит свідків із числа осіб, які споживають нарко
тики або є наркоманами, тому що вони, як правило, знають збувальників наркотиків та 
іноді погано до них ставляться. З урахуванням особи варто докладно роз’яснити, що до
бровільна здача наркотиків і активне сприяння розкриттю злочину звільняє від 
кримінальної відповідальності.

Освідування. При проведенні освідування встановлюється: 1) чи є на затриманому, 
його одязі сліди злочину: частки наркотичних засобів, лікарських препаратів, що 
містять наркотики, речі і предмети, що зберегли їх задишки, шприци, викривальні за
писи тощо; 2) чи є в цієї особи ознаки вживання наркотиків, психотропних речовин: 
сліди ін’єкцій у вигляді дрібних крапок, а також виразки або нариви на кінцівках, пе
редпліччях, плечах, між пальцями рук (наркомани рідко дотримуються правил асепти
ки, не кип’ятять шприци), а також ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, при не
обхідності в протоколі відбивається наявність на оглядуваному ушкоджень і його особ
ливі прикмети.

У межах освідування, за наявності відповідних вказівок у постанові про проваджен
ня цієї слідчої дії, за допомогою спеціаліста, можуть бути отримані зразки для порівняль
ного дослідження. Найбільш характерними видами зразків (порівняльних матеріалів) є: 
1) змиви з рук, шиї, губів, зубів, тіла людини (одержують за допомогою ватних тампонів, 
змочених медичним спиртом); 2) нігтьові зрізи (зіскоби з-під нігтів); 3) зразки крові з 
пальця, вени; 4) відбитки пальців і долонь рук; 5) відбитки взуття; 6) відбитки ступень 
ніг; 7) зразки поту, слини, сечі, потожирових речовин; 8) зразки волосся з голови; 
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9) сліди зубів (надкуси, відкуси), зліпки зубів, моделі зубних рядів. До одержання деяких 
із зазначених зразків залучаються спеціалісти-медики.

Призначення судових експертиз. При розслідуванні злочинів, пов’язаних із незакон
ним обігом наркотиків, за результатами огляду місця події можуть бути призначені екс
пертиза наркотичних засобів, судово-фармакологічна, агротехнічна, судово-ботаніч
на, хіміко-технологічна, медико-наркологічна, судово-психіатрична та ін.

Експертиза наркотичних засобів може вирішити такі питання: 1) яка природа пода
ної на дослідження речовини і чи є вона наркотичним засобом або психотропною речо
виною; 2) якщо подана на дослідження речовина належить до наркотичних засобів або 
психотропних речовин, то до якої саме групи; 3) який зміст наркотичних або психотроп
но активних компонентів у речовині, поданій на дослідження; 4) чи є сліди наркотичних 
засобів або психотропних речовин на поданих на дослідження об’єктах, якщо так, то 
яких саме; 5) чи містять подані на дослідження тютюнові вироби наркотичні засоби, як
що так, то які саме; 6) чи є в залишках викуреного тютюнового виробу або попелу нарко
тичні засоби, якщо так, то які саме; 7) чи виготовлені подані на дослідження наркотичні 
засоби або психотропні речовини за єдиною технологією; 8) чи мають подані на 
дослідження наркотичні засоби загальну групову належність за використаною для їх 
одержання сировиною; 9) чи не становили єдиної маси подані на дослідження зразки 
наркотичних засобів або психотропних речовин; 10) який технологічний процес вико
ристано для одержання поданих на дослідження наркотичних засобів і психотропних ре
човин; 11) чи може бути використана як сировина для кустарного виробництва нарко
тичних засобів подана на дослідження рослинна маса (рослини); 12) чи є подана на 
дослідження рослинна маса відходами від кустарного виробництва наркотичних засобів.

Судово-фармакологічна експертиза вирішує такі питання: 1) чи є досліджувана речо
вина лікарською, і якщо так, то якою саме; 2) чи є на (в) аналізованому предметі (фла
кон, шприц тощо) залишки (сліди) фармацевтичних засобів, якщо так, то яких саме;
3) чи є в поданих ліках які-небудь домішки, якщо так, то які саме й у яких кількостях;
4) чи можуть ці ліки застосовуватися без призначення лікаря; 5) якщо аналізована речо
вина є лікарським засобом, який порядок його відпуску в лікувальних цілях, чи може він 
видаватися аптеками без рецепта лікаря, у яких формах і яка гранична кількість відпус
ку за одним рецептом (в одні руки).

Агротехнічна експертиза допомагає вирішувати питання: 1) чи мають досліджувані 
посіви культур, що містять наркотики, дикий або культурний характер з огляду на роз
ташування рослин, відстаней між кущами, доглянутості, щільності посівів, висоти 
кущів, відсотка зайнятої під рослинами площі присадибної ділянки та інших чинників; 
2) у якій фазі вегетації перебувають рослини, виявлені на певній ділянці; 3) який 
очікується врожай.

Судово-ботанічна експертиза дає можливість вирішити такі питання: 1) чи є дослі
джувана рослина (частини рослини) наркомісткою, якщо так, то до якого виду вона на
лежить; 2) чи аналогічні досліджувані рослини зразкам рослин, вилучених з місця 
посіву; 3) де знаходиться зона зростання досліджуваної рослини.

Хіміко-технологічна експертиза може вирішити такі питання: 1) чи можна на вияв
леному устаткуванні і з використанням виявленої сировини і реактивів одержати речо
вину з певною структурною формулою; 2) якщо так, то який хімізм цього процесу, які 
реактиви і сировина необхідні для його здійснення, які відходи можуть мати місце при 
цьому; 3) яка продуктивність установки для одержання речовини з певною структур
ною формулою.

Медико-наркологічна експертиза вирішує такі питання: 1) чи не перебуває особа в 
стані наркотичного сп’яніння; 2) чи є ознаки недавнього вжитку наркотичних (психо
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тропних) засобів і яка давність їх уживання; 3) який наркотичний засіб був ужитий; 
4) у який спосіб уводився в організм наркотичний засіб і в якій кількості; 5) чи є на тілі 
особи сліди у вигляді тілесних ушкоджень, що свідчать про введення в організм нарко
тичних засобів, якщо так, то який їх характер, локалізація, кількість.

Судово-психіатрична експертиза встановлює наявність ознак наркоманії або токси
команії (хворобливий потяг до лікарських речовин); необхідність примусового лікуван
ня суб’єкта; давність виникнення наркотичної залежності; знаходження особи в стані 
гострого наркопсихозу).

§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні 
незаконного обігу наркотичних засобів

Встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, пов’язаних із незакон
ним обігом наркотичних засобів, як і всієї сукупності обставин, що становлять предмет 
доказування, протікає безупинно, починаючи з моменту порушення кримінальної спра
ви. Для цього необхідно використовувати весь комплекс процесуальних і оперативно- 
розшукових дій. При цьому особливого значення набувають: огляд місця події, допити 
осіб, які виявили факти незаконного обігу наркотиків, допити підозрюваних і свідків, 
провадження судових експертиз, оперативне спостереження, технічне документування, 
оперативне укорінення в злочинну групу, проведення контрольованих поставок тощо.

Загальнопрофілактичними заходами, проведеними органами внутрішніх справ, мо
жуть виступати: 1) вжиття заходів до обговорення проявів, пов’язаних із наркоманією, 
у пресі, по радіо, на телебаченні, що виражаються в інформуванні про оперативну об
становку щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків, факти порушення антинар
котичного законодавства та ін.; 2) здійснення роз’яснювальної роботи щодо не
обхідності дотримання законів, правових наслідків їх порушення, суспільної небезпеки 
наркоманії тощо; 3) проведення комплексу профілактичних заходів типу «Мак», 
«Допінг», «Кубло» та ін.; 4) навчання боротьбі з наркотизмом і злочинами, пов’язаними 
з наркотиками, працівників правоохоронних органів, органів охорони здоров’я і 
просвіти за допомогою створення для цього спеціальних освітніх програм, навчальних 
центрів тощо; 5) лікування і реабілітація наркоманів; 6) формування, аналіз і узагаль
нення інформації про наркотики, зокрема, про нові місця вирощування рослин, що 
містять наркотики, засоби виготовлення наркотичних засобів, незаконні канали їх екс
порту, прийоми переміщення з використанням різних транспортних засобів та ін.; 7) за
побігання посівам і вирощуванню рослин, що містять наркотики, шляхом заміни таких 
рослин іншими культурами; 8) блокування каналів переміщення наркотиків; 9) припи
нення контрабанди наркотичних засобів спільними діями співробітників митниць і 
правоохоронних органів прикордонних держав; 10) створення перешкод відмиванню 
грошей та іншого майна, здобутих у результаті торгівлі наркотиками.

З метою виявлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, пов’язаних з наркоти
ками, або осіб, що припускають немедичне вживання наркотичних засобів, насамперед 
перевіряються: а) особи, які відбувають та відбули покарання в установах з виконання 
покарань за злочини, пов’язані з наркотиками; б) особи, притягнені до покарання в 
адміністративному порядку за придбання або збереження наркотичних засобів у неве
личких розмірах, незаконний посів або вирощування маку і коноплі; в) особи, які про
ходять або пройшли примусове лікування від наркоманії; г) неповнолітні та молодь з 
групи підвищеного ризику, неформальних об’єднань молоді, орієнтованих на вживан
ня наркотиків; г) особи, які займаються незаконним лікуванням або самолікуванням із 
застосуванням наркотичного впливу; д) особи, які працюють на хіміко-фармацевтич- 
них підприємствах, в аптеках, як медперсонал та ін.
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При розслідуванні конкретної кримінальної справи про незаконний обіг наркотич
них засобів найважливішим завданням є повне розкриття злочину, виявлення всіх осіб, 
причетних до його вчинення. Встановлюючи таких осіб, необхідно з’ясувати умови, які 
сприяли залученню їх до прийому наркотиків, можливості незаконно одержати рецеп
ти або сам наркотик, підробити, виготовити печатки. Особливу увагу варто приділяти 
обліку і збереженню рецептурних бланків і наркотичних засобів; охороні полів культур, 
що містять наркотики, виявленню і знищенню рослин, що дико ростуть, які є сирови
ною для виготовлення наркотиків, та іншим умовам і обставинам, що сприяють неза
конному виготовленню, придбанню, збереженню, перевезенню або збуту наркотичних 
засобів.

З метою попередження розкрадання, порушення правил зберігання, обліку, відпус
ку наркотиків у медичній установі слідчим повинні бути перевірені наявність і пра
вильність оформлення таких документів: актів передачі, накладних, звітів про прихід і 
витрату наркотичних засобів, наказу медичної установи про призначення відповідаль
ного за виписування допущених до введення наркотичних і сильнодіючих засобів, жур
налу обліку прийому використаних ампул з-під наркотичних засобів, книгу обліку ре
цептурних бланків, зразки печаток і підписів.

Відповідно до цих документів перевіряється: чи забезпечується цілість наркотику 
при зберіганні і перевезеннях, чи є сигналізація, сейфи тощо; звідки, якого виду отри
мані наркотики, скільки й у якому упакуванні; яка кількість наркотику повернута після 
використання його за призначенням; де зберігаються наркотики, хто з персоналу має 
доступ до них; який порядок їх відпуску, приймання та списання; чи були факти розкра
дання наркотиків; причини й умови, що сприяють розкраданню наркотичних засобів.

Для з’ясування й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню аналізованих зло
чинів, підлягають встановленню: обстановка злочину; предмет злочинного посягання; 
способи вчинення і приховування злочину; механізм слідоутворення; особа злочинця, 
його поведінка під час вчинення злочину і під час розслідування; джерела придбання 
сировини, що містить наркотики, і наркотиків; організаторів злочинних угруповань, 
ролі всіх їх учасників; допущені порушення законів і відомчих правил, що регламенту
ють умови виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пере
силки наркотичних засобів. Слідчі і судові органи часто не з’ясовують обставини щодо 
джерел придбання наркотиків, обмежуючись твердженням винних про те, що вони ку
пили їх у невідомих осіб або невідомі попросили передати посилку «родичам». Най
частіше не ставиться питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, шо 
не забезпечили належного контролю за зберіганням, обліком наркотичних засобів і 
психотропних речовин.

Профілактичні заходи, які необхідно вжити щодо усунення виявлених причин та 
умов, що сприяли вчиненню незаконного обігу наркотичних засобів, можуть бути таки
ми: внесення подання у відповідні підприємства, організації та установи; виступи 
слідчого перед працівниками підприємства, установи; публікації матеріалів виховного і 
профілактичного характеру в засобах масової інформації, виступ по радіо, на телеба
ченні; здійснення роз’яснювальної роботи серед населення про необхідність дотриман
ня законів, правових наслідків їх порушення, суспільної небезпеки наркоманії тощо; 
особисті бесіди слідчого зі службовими особами та ін.

Найбільш ефективною формою профілактичних дій при розслідуванні злочинів, 
пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, є мотивоване подання дізнавача 
(слідчого) за матеріалами конкретної кримінальної справи (ст. 231 КПК України). У та
кому поданні викладається суть кримінальної справи, зазначається, хто і за що притяг
нутий до кримінальної відповідальності, дається характеристика обставин, що сприя
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ють учиненню незаконного обігу наркотичних засобів, а також конкретні запобіжні за
ходи, яких необхідно вжити для їх усунення. Серед цих заходів можуть бути і пропозиції 
розглянути питання про відповідальність конкретних службових осіб, винних у виник
ненні обставин, що сприяють незаконному обігу наркотичних засобів.
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