
мати адвоката за рахунок держави;

знати посаду, прізвище, ім’я та по батькові поліцейського, який 
склав протокол;

бути повідомленим зрозумілою мовою про підстави затриман-
ня;

негайно повідомити через поліцейського про затримання 
близьких родичів або інших знайомих Вам осіб;

оскаржити дії поліції щодо адміністративного затримання до 
суду, або до органу чи особи, якому підзвітна посадова 
особа/орган, який застосував адміністративне затримання.

Повідомте адвоката регіонального центру безоплатної вторин-
ної правової допомоги про Ваше затримання: номер гарячої 
лінії – 0 800 213 103 (цілодобово).

 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).

про права затриманого за вчинення
адміністративного правопорушення

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

Пам’ятка!Ваші права:

Як себе поводити, якщо Вас
затримали поліцейські:

Стримайте свої емоції, заспокойтесь.

Ви зобов’язані поводитися гідно, бути ввічливим з поліцей-
ським.

Уважно прочитайте текст протоколу.

Важливо! Оцініть свій стан здоров’я. Пам’ятайте: якщо Вам зле або у 
Вас є хронічні захворювання, Ви маєте право отримати допомогу 
лікаря, у тому числі за Вашим вибором. У разі потреби, повідомте 

поліцейському контакти Вашого лікаря.
Якщо маєте додаткові запитання – дзвоніть на гарячу лінію Націо-
нальної поліції України за номером 0 800 500 202 (цілодобово).



Додаток 4
до Порядку інформування осіб про права свідка, потерпілого,

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

Ці дії здійснюються у порядку, передбаченому Кодексом України про 
адміністративні правопорушення або іншими законами.

Відомості про ці дії обов’язково вносяться до протоколу про адміні-
стративне правопорушення, а у випадку затримання особи – до прото-

колу затримання.

Метою адміністративного затримання є:

припинення адміністративних правопорушень, коли 
вичерпані інші заходи впливу;

встановлення особи (якщо у неї відсутній документ, 
який посвідчує особу);

складання протоколу про адміністративне правопору-
шення у разі неможливості складання його на місці 
вчинення правопорушення (якщо складання протоко-
лу є обов’язковим);

забезпечення своєчасного і правильного розгляду 
справ та виконання постанов у справах про адміністра-
тивні правопорушення.

Що треба знати, якщо Вас затримали поліцейські!

Пам’ятайте!

В ході адміністративного затримання,
поліція уповноважена здійснити щодо Вас:

особистий огляд (повинен проводитись особою однієї статі із затрима-
ним);

огляд речей і вилучення речей та документів у тому числі посвідчення 
водія, нагородної, вогнепальної мисливської, пневматичної зброї 
калібру 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за 
секунду та холодної зброї, бойових припасів і спеціальних засобів 
самооборони;

тимчасове затримання транспортного засобу;

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річкови-
ми і маломірними судами та огляд на стан алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських 
препаратів, що знижують їх увагу швидкість реакції.

Оформлення адміністративного затримання:

Поліцейський обов’язково складає протокол про адміністративне 
затримання, який Ви маєте підписати.

Про відмову від підпису робиться запис у протоколі.

Строк адміністративного затримання:

Відповідно до частини першої статті 263 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, адміністративне затримання особи, яка 
вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як 
три години.


