
ПАМ’ЯТКА
ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ 

ДО ВІЛ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ

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”

використано на Вашу користь.
Якщо після затримання правоохоронці 
намагаються отримати від Вас покази 
шляхом застосування до Вас фізичного 
насилля, яке полягає у:
• побитті;
•  катуванні;
•  зґвалтуванні або погрозі зґвалтування,
• повідомте про це Вашого адвоката, це 

може бути використано у Вашу користь. 
Вимагайте виклику швидкої допомоги. 
Швидка надасть Вам медичну допомогу та 
зафіксує сліди фізичного насильства.

Якщо після затримання:
• Вам не дають їсти та/або пити;
• Вам не дають можливості вживати ліки, 

що прописані Вам лікарем;
• У Вас відібрали медичні препарати;
• до Вас не викликають лікаря або карету 

швидкої допомоги;
• Вам не дають можливості відпочивати у 

нічний час,
Всі ці дії є  такими, що кваліфікуються, як 
нелюдське поводження до затриманого в 
умовах несвободи. Ви маєте обов’язково 
повідомити про це свого адвоката.



Якщо під час затримання
відбувається вилучення Ваших особистих 

речей:
• Під час обшуку ви маєте право на адвоката.
• Вилучення майна має відбуватися у при-

сутності свідків.
• Ви маєте право вимагати, щоб таке вилу-

чення було документально оформлене.
•  Всі вилучені речі мають бути занесені до 

Протоколу та ретельно описані.
•  Якщо вилучені речі не внесені до Протоко-

лу - це вважається злочином, обов’язково 
повідомте про це свого адвоката.

•  Якщо Вам «підкинули» речі, не торкайте-
ся їх руками, та при складанні Протоколу 
зверніть на це увагу свідків. Про те, що Вам 
щось «підкинули» Ви маєте право власно-
руч написати у Протоколі.

•  Якщо з Вас вимагають гроші, Ви маєте пові-
домити про це свого адвоката.

Якщо затримання відбувається у Вас дома, 
Ви маєте право:

•  Нікого не впускати до власної оселі без 
рішення суду.

•  Вимагати присутності адвоката.

•  Викликати поліцію.
•  Якщо проводиться обшук, слідкуйте, щоб 

нічого не «підкинули», не торкайтеся 
до підкинутих речей, напишіть про це в 
Протоколі.

За результатами затримання та обшуку в 
оселі мають бути складені Протоколи. Ви 
маєте право власноруч внести до Про-
токолу будь-які зауваження, які вважаєте 
потрібними.
Якщо після затримання правоохоронці 
намагаються отримати від Вас покази 
шляхом застосування до Вас психологіч-
ного насилля, яке полягає у:
• шантажі;
• погрозах Вам або погрозах на адресу 

Вашій родини;
• приниженні Вашої честі та гідності;
•  вчиненні будь-яких інших образливих 

дій щодо Вас. 
• Такі дії є способом психологічного тиску. 

Докази отримані шляхом психологічного 
тиску не можуть бути доказами проти 
Вас.

• Повідомте Вашого адвоката про випадки 
психологічного насилля, це може бути 

Якщо Вас затримали,
Ви маєте право:

• вимагати адвоката;
• нічого не говорити та не підписувати без 

адвоката;
•  відмовитися давати покази або свідчення 

навіть за наявності у Вас адвоката;
•  знати причини та підстави затримання;
•  вимагати документального оформлення 

Вашого затримання;
•  Ви маєте право, на повідомлення рідним 

про Ваше затримання.

Намагайтесь запам’ятати:
• точний час свого затримання (повідомте 

про це адвоката);
•  найдрібніші подробиці  затримання: 

- хто Вас затримував (намагайтесь за-
пам’ятати імена та зовнішній вигляд 
осіб, які здійснювали затримання);

- скільки осіб було присутніми при затри-
манні; 

- якщо правоохоронці  прибули  на ма-
шинах, намагайтесь запам’ятати марку, 
колір та номер авто.


