
ЗАТРИМАЛА 
ПОЛІЦІЯ?

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”

• відмовитись давати свідчення 
(навіть якщо у тебе є адвокат);

• вимагати документального 
оформлення затримання (має 
бути Протокол затримання);

• не погоджуватись із пропозиція-
ми дати покази у якості свідка в 
обмін на пропозицію відпустити 
тебе.



• Для встановлення своєї особи мо-
жеш назвати працівнику поліції своє 
прізвище, ім’я, по-батькові та дату 
народження.

• Не давай свідчень та нічого не 
підписуй без адвоката. Його участь 
гарантує держава.

• Намагайся запам’ятати найдрібніші 
подробиці затримання (час та місце 
затримання; хто був присутній під 
час затримання; якщо поліція при-
була на авто, намагайся запам’ятати 
марку, колір та номер).

• Попроси вказати статтю Криміналь-
ного процесуального кодексу Украї-
ни, згідно якої тебе затримали та 
запам’ятай або запиши її.

• З моменту твого фактичного затри-
мання починають діяти твої проце-
суальні права.

Пам’ятай, ти маєш право:

• Бути повідомленим про підстави 
затримання зрозумілою мовою

• вимагати адвоката за рахунок дер-
жави, який має прибути негайно, 
але не пізніше, ніж через 2 години 
після затримання;

• мати конфіденційне побачення з 
адвокатом до першого допиту;

• вимагати, щоб працівники поліції 
повідомили твоїх родичів про твоє 
затримання;

• нічого не відповідати та не підпи-
сувати без адвоката;

Як зрозуміти, що тебе затримали?

Затриманням вважається той мо-
мент, коли працівники поліції нака-
зують або просять тебе залишатись 
біля них або у визначеному ними 
приміщенні.

Що потрібно зробити:
• Стримай емоції та зберігай спокій. 

Працівники поліції можуть непра-
вильно зрозуміти твою знерво-
ваність.

• Не чини супротиву.
• Поводь себе максимально ввіч-

ливо.
• Попроси працівників поліції 

представитися (попроси їх пока-
зати посвідчення та намагайся 
запам’ятати ПІБ та звання полі-
цейського).


