
__________________ міський суд _________ області  

Судді ________________ С.В. 

 

____________________________________, 

кореспонденту каналу ______ у ___________ області, 

повна поштова адреса, тел. (___) _________________.   

 

Клопотання 

Про надання дозволу на побачення  

Шановний Сергію Васильовичу! 

Звертаюсь до Вас як журналіст телеканалу «_____________» з метою підготовки та 

висвітлення проблем, які мають велике суспільне значення. 

Нашою ТК прийнято рішення про підготовку програми, в якій будуть висвітлені 

питання ______________________ написати в чому важливість. Вказана програма 

спрямована на запобігання та боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Зазначити про наявність суспільного 

інтересу. 

В зв’язку з підготовкою вказаної програми у нашого телеканалу є необхідність в 

побаченні із двома героями програми, які, на сьогодні, утримують під вартою у 

______________________________ повна назва установи. Вони є підсудними в одній 

кримінальній справі (номер справи). Обидві кримінальні справи знаходяться у Вашому 

провадженні. 

Враховуючи суспільну важливість та обмежені строки підготовки програми про 

боротьбу з наркоманією, звертаюсь до Вас даним клопотанням з проханням надати дозвіл 

на побачення, виходячи з наступного: 

 

Ст.34 Конституції України гарантує кожній особі право на свободу думки і слова, 

на вільне вираження своїх поглядів і переконань.  

Ч.2 ст.34 Конституції України передбачає, що кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб 

– на свій вибір.  

У ч.1 ст.25 Закону України «Про інформацію» закріплено, що журналіст під час 

виконання професійних обов'язків має право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи 

із застосуванням необхідних технічних засобів. 

 

Ст.7 КПК України серед засад кримінального провадження передбачає 

верховенство права, повагу до людської гідності та гласність і відкритість судового 

провадження.  

У ст.8 КПК України зазначено, що кримінальне провадження здійснюється з 

додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та 

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави.  

Згідно ч.1 ст.206 КПК України кожен слідчий суддя суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться особа, яка тримається під вартою, має право постановити 

ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу 

забезпечити додержання прав такої особи. 

Ст.12 Закону України «Про попереднє ув’язнення», яка регламентує порядок 

реалізації особами взятими під варту права на побачення, передбачає, що: «Побачення з 

родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця 



попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють 

кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачення 

встановлюється від однієї до чотирьох годин». 

 Враховуючи всі, вищенаведені норми діючого законодавства, з метою реалізації 

особами, яких взято під варту конституційного права на свободу слова і вираження 

поглядів і права на побачення та з метою забезпечення реалізації професійних прав 

журналістів, а також те, що зібрана під час побачення з підсудними інформація має велике 

суспільне значення та буде використана в інтересах суспільства – для підготовки 

програми, спрямованої на боротьбу з наркоманією, 

ПРОШУ СУД: 

1. Надати дозвіл кореспонденту телеканалу _________________ (як в посвідченні 

точно написати) __________________________ та оператору 

__________________________ на побачення з __________________________, дата 

народження (кримінальна справа №____________), який утримується під вартою у 

___________________________________________ (назва точна місця попереднього 

ув’язнення і повна та повна адреса). 

 2. Під час побачення надати дозвіл кореспонденту телеканалу 

________________________ ПІБ та оператору ПІБ на використання відеозаписуючої 

техніки. 

 3. Про результати розгляду даного клопотання повідомити письмово на адресу 

________________________.  

Додатки: 

1. Письмові згоди утримуваних на відеозйомку. 

2. Копія посвідчення журналіста _________________________; 

3. Копія посвідчення оператора ___________________. 

 

«___» ____________ 20___ року    ________________ /_________/ 


