
Повний перелік Ваших прав як потерпілого визначено у статті 56 
Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, відповідно 

до частини другої статті 56 Кримінального процесуального кодексу 
України, під час досудового

розслідування потерпілий має право:

на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушен-
ня, визнання його потерпілим;

отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, доку-
мент, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань

подавати докази на підтвердження своєї заяви;

брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час 
проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та запере-
чення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також 

знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуаль-
них дій, виконаних за його участі;

отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого 
щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового 
розслідування.

 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ст. 28 Конституції 
України).

 Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, встановлених законом (ст. 29 Конституції України).

 Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст.59 Конституції 
України).

 Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

 Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 Конституції 
України).

 Особа не несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний 
має право на захист (ст. 63 Конституції України).

Пам’ятка!
заявнику або особі, яка

потерпіла від правопорушення 

(вручення пам’ятки не визначає Ваш
процесуальний статус як потерпілого)

Як себе поводити, коли на виклик приїхали поліцейські:

Стримайте свої емоції, заспокойтесь.

Ви зобов’язані поводитися гідно, бути ввічливим з поліцейським.

Вам, як потерпілому, важливо:

дати короткі та чіткі пояснення того, що з Вами трапилось;
звернути увагу поліцейських на важливі обставини;
дочекатись, коли поліцейські оформлять необхідні документи;
уважно прочитати все, що дається Вам на підпис. За потреби зробити 
зауваження та уточнення до змісту текстів;
дізнатися хто приїжджав до Вас на виклик та в який орган (підрозділ) 
поліції будуть передані документи для подальшої роботи з ними.

Якщо маєте додаткові запитання – дзвоніть на гарячу 
лінію Національної поліції України

за номером 0 800 500 202 (цілодобово).



Додаток 2
до Порядку інформування осіб про права свідка, потерпілого,

заявника та затриманого шляхом вручення поліцейськими пам’яток 
(підпункт 1, пункту 2, розділу ІІ)

Пам’ятайте!

Що треба знати, якщо Ви потерпіли від 
правопорушення:

Викликаючи на місце події поліцію Ви повинні знати, що відповідно до частин 
першої та другої статті 55 Кримінального процесуального кодексу України 
потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримі-
нальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а 
також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової 
шкоди. Права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви 
про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення 
її до провадження як потерпілого.

Якщо Ви не подали заяву про вчинення щодо Вас кримінального правопорушення 
або заяву про залучення до провадження як потерпілого, то відповідно до частини 
сьомої статті 55 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, проку-
рор, суд має право визнати Вас потерпілою особою лише за Вашою письмовою 
згодою. За відсутності такої згоди Ви у разі необхідності можете бути залучені до 
кримінального провадження як свідок.

Відповідно до частини п’ятої статті 55 Кримінального процесуального кодексу 
України, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідом-
лення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до проваджен-
ня як потерпілого подана особою, якій не завдано моральної, фізичної або 
майнової шкоди, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про 
відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Важливо! Лише статус потерпілої особи надасть Вам можливість 
стати повноправним учасником процесу і набути прав, передбачених 

статтею 56 Кримінального процесуального кодексу України.

Перший виїзд поліцейських на місце події за викликом є важливим 
етапом, протягом якого відбуваються такі дії:
огляд місця події;
фіксація обставин події (складення протоколу огляду місця події);
збір доказів;
пошук та опитування очевидців та свідків події.

Перший візит до органу (підрозділу) поліції.
Через 24 години після реєстрації Вашої заяви про вчинення щодо Вас 
злочину Ви можете звернутися до органу (підрозділу) поліції з такими 
питаннями:

чи внесені відомості про заявлену Вами подію до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань або Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про 
вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

який номер присвоєно цьому кримінальному провадженню або номер по 
Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події;

яку посадову особу поліції призначено займатись розглядом Вашої 
справи.

Під час огляду місця події обов’язково мають бути присутні поняті. За 
Вашим бажанням під час огляду місця події поліцією може бути присут-
нім Ваш адвокат.

 Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути 
оскаржені під час досудового розслідування, та Ваше право на оскарження таких 
дій передбачені статтею 303 Кримінального процесуального кодексу України.
 Через деякий час слідчий органу (підрозділу) поліції повинен викликати 
Вас для проведення слідчих дій телефоном або поштою.

Якщо Ви не можете з’явитися у призначений час за викликом слідчого органу 
(підрозділу) поліції з поважних причин, Вам необхідно повідомити його про це.

Якщо тривалий час слідчий органу (підрозділу) поліції Вас не викликає, потрібно 
самостійно звернутися до нього та дізнатися про стан досудового розслідування 

кримінального провадження.

Якщо маєте додаткові запитання – дзвоніть на гарячу лінію регіональ-
ного центру безоплатної вторинної правової

допомоги: 0 800 213 103 (цілодобово)

Після виклику слідчого до органу (підрозділу) поліції із собою 
необхідно взяти:

паспорт або інший документ, що посвідчує Вашу особу;

документи, що підтверджують право власності на майно, яке стало 
предметом злочину (договір купівлі-продажу, дарування, чеки, квитанції, 
тощо);

документи, що підтверджують вартість спричиненої Вам шкоди (чеки, 
квитанції, товарні накладні, тощо);

медичні документи, що підтверджують розлад здоров’я внаслідок непра-
вомірної поведінки (виписки з лікарні, листки непрацездатності, довідки 
лікарів, тощо);

інформацію та контактні дані осіб, які можуть бути свідками.

Відповідно до статті 63 Конституції України, особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояснення 
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.

Права
потерпілого:


