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Корисні контакти

• Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини:
www.ombudsman.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 50 17 20 

• Координаційний центр з надання 
правової допомоги (БПД):
www.legalaid.gov.ua 
телефон гарячої лінії 0 800 213 103 

• Викликати поліцію – 102; 
телефон гарячої лінії 0800 50 02 02

Пам’ятки упорядковано ВБО «Українська фундація право-
вої допомоги» за підтримки Програми “Громадське здо-
ров’я” Міжнародного фонду “Відродження”

Дорученням/Договором про надання 
правової допомоги тобі. 

• Перевірити, чи саме ця людина зазна-
чена у Дорученні/Договорі про надання 
правової допомоги.

Спілкування з поліцією
Працівники поліції можуть викликати тебе на 
допит. Для цього вони повинні вручити тобі 
письмову повістку про виклик (така повістка 
може надійти також електронною поштою або 
поштою, телефоном або телефонограмою). 
Таку повістку ти маєш отримати від поліції не 
менше, ніж за три дні до допиту. Пропущення 
триденного строку є поважною причиною 
не з’являтися на допит.
Ти підтверджуєш отримання такої повістки, 
якщо ставиш підпис в ній. Також підтверджен-
ням може бути твій підпис, поставлений на 
повідомленні про вручення рекомендовано-
го листа, відеозапис моменту вручення, твоя 
відповідь на електронний лист, яким тобі 
надіслали повістку. 
Телефонний дзвінок невідомої особи не 
є належним способом повідомлення про 
виклик для проведення слідчих дій, якщо 
телефонують працівники поліції вони ма-
ють представитись.



• Якщо тебе затримали, працівники поліції 
мають повідомити підстави затримання.

• Не погоджуйся на пропозицію співробіт-
ників поліції дати покази свідка в обмін на 
обіцянку відпустити.

• Нічого не підписуй та не давай жодних по-
яснень без попередньої конфіденційної 
розмови з адвокатом. 

До моменту складення Протоколу про за-
тримання у тебе не мають право самостій-
но виймати з кишень наявні там предмети, 
передавати їх для огляду або перевірки 
працівникам правоохоронних органів.
Затримання включає у себе особистий об-
шук та вилучення препаратів ЗПТ.

З моменту затримання ти маєш
право вимагати:

• адвоката (захисник затриманому одразу ж 
надається безоплатно за рахунок держа-
ви);

• нічого не говорити/не давати свідчень без 
адвоката та попереднього конфіденційно-
го спілкування з ним;

• негайно повідомити про своє затримання 
будь-яку, визначену тобою, людину (роди-
ча, друга, соціального працівника тощо);

• медичну допомогу (у тому числі – забез-
печення безперервного медичного ліку-
вання ЗПТ, АРВТ тощо).

• Що необхідно повідомити адвокату?
• Своє повне ім’я та контактні дані.
• Повне ім’я та засоби зв’язку із твоєю кон-

тактною особою (родич, друг, соціальний 
працівник).

• Точні час, місце та обставини твого затри-
мання.

• Усі обставини справи та твої очікування 
щодо її вирішення.

• Наявність хронічних захворювань, участь 
у програмах безперервного медичного 
лікування (ЗПТ, АРТ, інші).

• Інформацію про наявність утриманців, ді-
тей, роботи, постійного місця проживан-
ня тощо.

*** уся інформація, яку ти повідомиш адвокату, є конфіденційною. 
Така інформація не може бути розголошена без твого письмово-
го дозволу на це.

Коли до тебе прибув адвокат,
ти маєш також: 

• Дізнатися його повне ім’я, контактні дані, 
способи та графік зв’язку.

• Ознайомитися з його Посвідченням та 

Як зрозуміти, що тебе затримали?
Затриманням вважається той момент, коли 
працівники поліції наказують або просять 
тебе залишатись біля них або у визначено-
му ними приміщенні (у тому числі – якщо 
при цьому застосовують до тебе силу). 

Що робити, якщо тебе затримали?
• Стримай емоції та зберігай спокій. Пра-

цівники поліції можуть неправильно зро-
зуміти твою знервованість.

• Не чини супротиву.
• Поводь себе максимально ввічливо.
• Попроси працівників поліції представи-

тися (попроси їх показати посвідчення 
та намагайся запам’ятати ПІБ та звання 
поліцейського).

• Ти можеш назвати працівнику поліції 
своє прізвище, ім’я, по-батькові та дату 
народження (це потрібно для того, щоб 
вони встановили твою особу).

• Намагайся запам’ятати найдрібніші под-
робиці затримання (час та місце затри-
мання; хто був присутній під час затри-
мання; якщо поліція прибула на авто, 
намагайся запам’ятати марку, колір та 
номер).


